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Consórcios Intermunicipais
Cim Noroeste - Consórcio Público da Região
Noroeste do ES

Página 2

Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte
do ES
TERMO DE POSSE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CIM NORTE/ES

Publicação Nº 6989

TERMOS DE POSSE DO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO CIM NOROESTE/ES - BIENIO
2015/2016

Publicação Nº 6994

TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE DO CIM NOROESTE/ES
Aos dois (02) dias do mês janeiro de 2015, em cumprimento a deliberação da Assembléia Geral do CIM NOROESTE/ES, realizada às quatorze horas e trinta minutos do
dia cinco de dezembro do ano de dois mil e quatorze, no
Auditório da Casa Polonesa em Águia Branca, Estado do
Espírito Santo, Sr. José Geraldo Guidoni - Prefeito Municipal de São Domingos do Norte, portador do CPF de nº
674.402.317-91, tomou posse como Presidente CIM NOROESTE/ES, para mandato até 31/12/2016, apondo sua
assinatura abaixo:
Águia Branca/ES – 02 de janeiro de 2015.
JOSÉ GERALDO GUIDONI
Presidente do Cim Noroeste/ES

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO CIM NORTE/ES
Aos dois (02) dias do mês janeiro de 2015, o Presidente
do CIM NORTE no uso de suas atribuições contidas no
inciso IV do Art. 18 do Estatuto, e em cumprimento a
deliberação da Assembleia Geral do CIM NORTE/ES realizada às dez horas do dia quatro de dezembro do ano de
dois mil e quatorze, no Auditório da Secretaria de Saúde
de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, deu posse aos
membros do Conselho de Administração do CIM NORTE/
ES, para mandato até 31/12/2016, os quais procederam
às assinaturas abaixo:
Boa Esperança, 02 de janeiro de 2015.
Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior
(Prefeito de Mucurici)
Mario Sergio Lubiana
(Prefeito de Nova Venécia)

Prefeito Municipal de São Domingos do Norte

Romualdo Antônio Gaigher Milanese
(Prefeito de Boa Esperança)

TERMO DE POSSE DO VICE-PRESIDENTE DO CIM
NOROESTE/ES

Antonio Carlos Machado
(Prefeito de Pinheiros)

Aos dois (02) dias do mês janeiro de 2015, em cumprimento a deliberação da Assembléia Geral do CIM NOROESTE/ES, realizada às quatorze horas e trinta minutos do
dia cinco de dezembro do ano de dois mil e quatorze,
no Auditório da Casa Polonesa em Águia Branca, Estado do Espírito Santo, o Sr. Paulo Cezar Coradini - Prefeito de Governador Lindenberg, portador do CPF de nº
866.996.797-91, tomou posso como Vice-Presidente do
CIM NOROESTE para mandato até 31/12/2016, apondo
sua assinatura abaixo: Águia Branca/ES – 02 de janeiro
de 2015.
PAULO CEZAR CORADINI
Vice-Presidente do Cim Noroeste/ES
Prefeito de Governador Lindenberg

Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior
Presidente do Cim Norte/ES
Prefeito Municipal de Mucurici

TERMO DE POSSE CONSELHO FISCAL DO CIM
NORTE/ES

Publicação Nº 6990

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO
FISCAL DO CIM NORTE/ES
Aos dois (02) dias do mês janeiro de 2015, o Presidente
do CIM NORTE no uso de suas atribuições contidas no
inciso IV do Art. 18 do Estatuto, e em cumprimento a
deliberação da Assembleia Geral do CIM NORTE/ES realizada às dez horas do dia quatro de dezembro do ano de
dois mil e quatorze, no Auditório da Secretaria de Saúde de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, deu posse
aos membros do Conselho Fiscal do CIM NORTE/ES, para
mandato até 31/12/2016, os quais procederam às assinaturas abaixo:
Boa Esperança, 02 de janeiro de 2015.
Robson Roque Coelho
(Secretário de Saúde de Ponto Belo)
Elisaude dos Santos Silva Moral
(Contadora do Município de Boa Esperança)
Deivson Aroeira da Silva
(Secretário de Saúde de Mucurici)
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Diego Alves Assis Fernandes
(Funcionário da Prefeitura de Pinheiros)
Aurentina Araujo Froich
(Membro da sociedade civil de Boa Esperança)
Aline Nascimento Costa
(Funcionária da Prefeitura de Montanha)
Neste ato dou posse aos membros do Conselho Fiscal do CIM NORTE/ES.
Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior
Presidente do Cim Norte/ES
Prefeito Municipal de Mucurici

TERMO DE POSSE CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE
CIM NORTE/ES

Publicação Nº 6997

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA DA CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CIM NORTE/ES
Aos dois (02) dias do mês janeiro de 2015, o Presidente
do CIM NORTE no uso de suas atribuições contidas no
inciso IV do Art. 18 do Estatuto, e em cumprimento a
deliberação da Assembleia Geral do CIM NORTE/ES realizada às dez horas do dia quatro de dezembro do ano de
dois mil e quatorze, no Auditório da Secretaria de Saúde
de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, deu posse aos
membros da Diretoria da Câmara Setorial de Saúde do
CIM NORTE/ES, para mandato até 31/12/2015, os quais
procederam às assinaturas abaixo:
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de Mucurici, portador do CPF de nº 575.278.307-00, toma
posse como Presidente CIM NORTE/ES, para mandato até
31/12/2016, apondo sua assinatura abaixo:
Boa Esperança, 02 de janeiro de 2015.
Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior
Presidente do Cim Norte/ES
Prefeito Municipal de Mucurici
TERMO DE POSSE DO VICE-PRESIDENTE DO CIM
NORTE/ES
Aos dois (02) dias do mês janeiro de 2015, em cumprimento a deliberação da Assembleia Geral do CIM NORTE/
ES realizada às
dez horas do dia quatro de dezembro do ano de dois mil e quatorze, no Auditório da
Secretaria de Saúde de Nova Venécia, Estado do Espírito
Santo, o Sr. Mario Sérgio Lubiana - Prefeito de Nova Venécia, portador do CPF de nº 752.243.727-04, toma posse como Vice-Presidente do CIM NORTE/ES para mandato
até 31/12/2016, apondo sua assinatura abaixo:
Boa Esperança, 02 de janeiro de 2015.
Mario Sérgio Lubiana
Vice-Presidente do Cim Norte/ES
Prefeito de Nova Venécia

Cim Pedra Azul - Consórcio Público da Região
Sudoeste Serrana do ES

Boa Esperança, 02 de janeiro de 2015.
Eduardo Ribeiro Moraes
Coordenador
Secretário de Saúde de Conceição da Barra
Mércia Mônico Comério de Holanda
Subcoordenador
Secretária de Saúde de São Mateus
Neste ato dou posse à Diretoria da Câmara Setorial
do CIM NORTE/ES.
Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior
Presidente do Cim Norte/ES
Prefeito Municipal de Mucurici

TERMO DE POSSE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
DO CIM NORTE/ES

Publicação Nº 6983

TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE DO CIM NORTE/
ES
Aos dois (02) dias do mês janeiro de 2015, em cumprimento a deliberação da Assembleia Geral do CIM NORTE/
ES realizada às dez horas do dia quatro de dezembro do
ano de dois mil e quatorze no Auditório da Secretaria de
Saúde de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, o Sr. Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior - Prefeito Municipal

PORTARIA CIM PEDRA AZUL Nº 04 – P, DE 12 DE
DEZEMBRO 2014. NOMEIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DO CIM PEDRA AZUL

Publicação Nº 6961

PORTARIA CIM PEDRA AZUL Nº 04 – P, DE 12 DE DEZEMBRO 2014. Nomeia Comissão de Licitação do CIM PEDRA
AZUL, e dá outras providências.
O Presidente do CIM PEDRA AZUL, no uso de suas atribuições, com poderes que lhe confere o Estatuto Social
e o Contrato de Consórcio Público, RESOLVE:Art. 1º Nomear a Comissão de Licitação do Cim Pedra Azul,
constituída por um representante de Afonso Claudio; dois
representantes do CIM PEDRA AZUL; um representante
do Município de Afonso Claudio; na qualidade de suplente, a qual fica composta na forma abaixo: - Presidente:
Marilenes Jahring – Servidora Pública da Prefeitura de Domingos Martins . - Membros: Paulo Cezar Palácio – Servidor Público da Prefeitura de Laranja da Terra - Membros:
Silvia Renata De O. Fraislebem – Servidora Pública da
Prefeitura de Afonso Cláudio; Suplentes: Marfiza Machado de Novaes – Diretora Executiva do CIM PEDRA AZUL.
Art. 2º - A comissão de que trata esta portaria observará
no que couber, as disposições das leis federais 8.666/93
e 11.107/2005 e Decreto Federal 6.017/2007. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art.4° - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Portaria de nº 03 – P, de 18 de abril de 2011.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Afonso Cláudio, 30
de dezembro de 2014.
Wilson Berger Costa - Presidente do CIM PEDRA AZUL
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Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região
Polo Sul do ES
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL 001-2013 - CIM PÓLO SUL

Publicação Nº 7003

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL 001-2013
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO
DA REGIÃO POLO SUL – CIM POLO SUL E O Sr. MAURILIO
RIBEIRO TEIXEIRA.
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SUL realizada às realizada às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e sete de novembro do ano de dois
mil e quatorze, na Rua Vasco Coutinho, nº 99, Centro,
Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, a Sra. Flávia
Roberta Cysne de Novaes Leite - Prefeita de Mimoso
do Sul, portadora do CPF de nº 863.011.107-06, tomou
posso como Vice-Presidente do CIM POLO SUL para mandato até 31/12/2016, apondo sua assinatura abaixo:
Mimoso do Sul, 02 de janeiro de 2015
Flavia Roberta Cysne de Novaes Leite
Vice-Presidente do Cim Polo Sul
Prefeita de Mimoso do Sul

Por este instrumento e na melhor forma de direito, o
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL – CIM
POLO SUL, pessoa jurídica de direito público da espécie
associação pública, com sede à Rua Presidente Vargas, n°
470, apt° 101, Centro, Mimoso do Sul – ES, Cep: 29.400000, inscrito no CNPJ sob o n.º 02.722.566/0001-52,
representado pelo seu Presidente o Sr. CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS, brasileiro, portador do CPF Nº
710,507,017-04, doravante denominado LOCATÁRIO e o
Sr. MAURILIO RIBEIRO TEIXEIRA, brasileiro, casado,
empresário, inscrito no C.P.F nº 558,745,177-15, residente e domiciliado na Rua Presidente Vargas, nº 470, apartamento 302, Centro, Mimoso do Sul/ES, doravante denominado LOCADOR, entre si o presente Termo Aditivo
ao contrato de Locação 001-2013 de Imóvel por prazo
determinado, o qual se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes:

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA DA CÂMARA
SETORIAL DE SÁUDE DO CIM POLO SUL

CLÁUSULA PRIMEIRA

Mimoso do Sul, 02 de janeiro de 2015.

Fica acordado a prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 06 (seis) meses, passando a vigorar
na data da assinatura do presente termo aditivo

Margareth Machado

CLÁUSULA SEGUNDA

Coordenadora

Fica o valor reajustado em 3,674% conforme variação
anual do IGPM-FGV verificado no período, passando o valor mensal do contrato para R$ 1.112,64 (mil cento e doze
reais sessenta a quatro centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem em vigor as demais Cláusulas e condições
não alteradas pelo presente instrumento.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente
termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na
presença de testemunhas.
Mimoso do Sul - ES, 05 de janeiro de 2015.
CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Presidente Consórcio Público da Região Pólo Sul

TERMO DE POSSE VICE-PRESIDENTE DO CIM POLO
SUL

Publicação Nº 6971

TERMO DE POSSE DA VICE-PRESIDENTE DO CIM
POLO SUL
Aos dois (02) dias do mês janeiro de 2015, em cumprimento a deliberação da Assembléia Geral do CIM POLO

Publicação Nº 6974

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA DA CÂMARA SETORIAL DE SÁUDE DO CIM POLO SUL
Aos dois (02) dias do mês janeiro de 2015, o Presidente
do CIM POLO SUL, no uso de suas atribuições contidas no
inciso IV do Art. 18 do Estatuto e em cumprimento a deliberação da Assembleia Geral do CIM POLO SUL realizada
às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e sete de
novembro do ano de dois mil e quatorze, na Rua Vasco
Coutinho, nº 99, Centro, Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, deu posse à Diretoria da Câmara Setorial de
Saúde do CIM POLO SUL, para mandato até 31/12/2015,
os quais procederam às assinaturas abaixo:

Secretária de Saúde de Castelo

Joseli José Marquezini
Secretário de Saúde de Presidente Kennedy
Sub-Coordenador
Neste ato dou posse à Diretoria da Câmara Setorial
de Saúde do CIM POLO SUL.
Carlos Roberto Casteglione Dias
Presidente do Cim Polo Sul
Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE DO CIM POLO
SUL

Publicação Nº 6968

TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE DO CIM POLO
SUL
Aos dois (02) dias do mês janeiro de 2015, em cumprimento a deliberação da Assembleia Geral do CIM POLO
SUL realizada às realizada às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e sete de novembro do ano de dois mil
e quatorze, na Rua Vasco Coutinho, nº 99, Centro, Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, o Sr. Carlos Roberto
Casteglione Dias - Prefeito Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim, portador do CPF de nº 710.507.01704, tomou posse como Presidente CIM POLO SUL, para
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mandato até 31/12/2016, apondo sua assinatura abaixo:

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO
FISCAL DO

Carlos Roberto Casteglione Dias

CIM POLO SUL

Presidente do Cim Polo Sul
Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO CIM POLO SUL

Publicação Nº 6975

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO CIM POLO SUL
Aos dois (02) dias do mês janeiro de 2015, o Presidente
do CIM POLO SUL, no uso de suas atribuições contidas
no inciso IV do Art. 18 do Estatuto, e em cumprimento a
deliberação da Assembleia Geral do CIM POLO SUL realizada às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e
sete de novembro do ano de dois mil e quatorze, na Rua
Vasco Coutinho, nº 99, Centro, Mimoso do Sul, Estado
do Espírito Santo, deu posse aos membros do Conselho
de Administração do CIM POLO SUL, para mandato até
31/12/2016, os quais procederam às assinaturas abaixo:
Mimoso do Sul, 02 de janeiro de 2015.
Carlos Roberto Casteglione Dias
Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Prefeita Municipal de Mimoso do Sul
Jair Ferraço Junior
Prefeito Municipal de Castelo
Aluisio Filgueiras
Prefeito Municipal de Muqui

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO
FISCAL DO CIM POLO SUL

Publicação Nº 6973

Mimoso do Sul, 02 de janeiro de 2015.

Flavia Roberta Cysne de Novaes Leite
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Aos dois (02) dias do mês janeiro de 2015, o Presidente
do CIM POLO SUL, no uso de suas atribuições contidas no
inciso IV do Art. 18 do Estatuto e em cumprimento a deliberação da Assembleia Geral do CIM POLO SUL realizada
às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e sete de
novembro do ano de dois mil e quatorze, na Rua Vasco
Coutinho, nº 99, Centro, Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, deu posse aos membros do Conselho Fiscal do
CIM POLO SUL, para mandato até 31/12/2016, os quais
procederam às assinaturas abaixo:
Mimoso do Sul, 02 de janeiro de 2015.
Claudia Batista Ferreira – Presidente
Secretária de Saúde de Muqui
Roberto Mendonça de Castro – Vice- Presidente
Servidor da prefeitura de Muqui
Adriana Fávero Jorge – Primeira Secretária
Secretária de Saúde de Atílio Vivacqua
Maria Aparecida Marques Carloto Mello – Segunda Secretária
Servidora da prefeitura de Atílio Vivácqua
Eliedon Morini Membro da sociedade civil de Mimoso do Sul
Luciano Morisco Ribeiro - Vogal
Contador
Neste ato dou posse aos membros do Conselho Fiscal do CIM POLO SUL.
Carlos Roberto Casteglione Dias
Presidente do Cim Polo Sul
Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
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Afonso Cláudio
Prefeitura
LEI Nº 2.109/2014

Publicação Nº 6980

LEI Nº 2.109/2014.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.
O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - O Orçamento do Município de Afonso Cláudio para o exercício de 2015 estima a Receita e Fixa a Despesa
em R$ 75.974.800,00 (setenta e cinco milhões, novecentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais).
Art. 2º - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos Poderes Municipais, seus Fundos e Órgãos instituídos
e mantidos pelo Poder Público.
Art. 3º - A Receita do Município será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências e outras
Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com o seguinte
desdobramento:
1.

RECEITAS CORRENTES

1.1.

RECEITA TRIBUTÁRIA

76.392.800,00

1.2.

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

600.000,00

1.3.

RECEITA PATRIMONIAL

832.837,60

1.6.

RECEITA DE SERVIÇOS

1.7.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.9.

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.

RECEITAS DE CAPITAL

6.936.000,00

2.1.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

150.000,00

2.2.

ALIENAÇÃO DE BENS

2.4.

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.5.

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

9.

DEDUCAÇÃO DA RECEITA CORRENTE

9.7

DEDUCAÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB

3.724.300,00

9.500,00
70.727.162,40
499.000,00

621.000,00
6.115.000,00
50.000,00
7.354.000,00
7.354.000,00

TOTAL

75.974.800,00

Art. 4º - A Despesa do Município será realizada segundo a discriminação constantes dos anexos integrantes desta
Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:
I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
CÓD.

DESCRIÇÃO

01

CAMARA MUNICIPAL

02
03

CORRENTES

CAPITAL

TOTAL

2.719.000,00

205.000,00

2.924.000,00

GABINETE DO PREFEITO

965.000,00

36.000,00

1.001.000,00

PROCURADORIA JURÍDICA

385.500,00

10.000,00

395.500,00

04

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

706.000,00

55.000,00

761.000,00

05

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

608.000,00

227.000,00

835.000,00

06

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.733.800,00

1.129.000,00

4.862.800,00

07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

5.884.000,00

195.500,00

6.079.500,00

08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.304.000,00

1.076.500,00

2.380.500,00

09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

23.786.000,00

1.555.500,00

25.341.500,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS

Página 7

14.927.096,28

1.107.403,72

16.034.500,00

1.521.500,00

1.058.000,00

2.579.500,00

4.218.500,00

2.790.500,00

7.009.000,00

13

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1.549.000,00

130.000,00

1.679.000,00

14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

568.000,00

1.380.500,00

1.948.500,00

15

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

747.500,00

591.000,00

1.338.500,00

16

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

86.500,00

8.500,00

95.000,00

99

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL

710.000,00
75.974.800,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
01

LEGISLATIVA

04

ADMINISTRAÇÃO

06

SEGURANÇA PÚBLICA

08

ASSISTÊNCIA SOCIAL

10

SAÚDE

15.893.500,00

12

EDUCAÇÃO

25.368.000,00

13

CULTURA

15

URBANISMO

16

HABITAÇÃO

17

SANEAMENTO

18

GESTÃO AMBIENTAL

1.185.000,00

20

AGRICULTURA

2.244.500,00

23

COMÉRCIO E SERVIÇOS

102.500,00

24

COMUNICAÇÕES

120.000,00

25

ENERGIA

26

TRANSPORTE

27

DESPORTO E LAZER

28

ENCARGOS ESPECIAIS

99

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL

2.924.000,00
12.070.000,00
187.000,00
4.851.300,00

169.000,00
6.574.000,00
78.500,00
890.500,00

24.500,00
317.000,00
1.665.500,00
600.000,00
710.000,00
75.974.800,00

III - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES

63.709.396,28

3.1. PÉSSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

34.665.874,51

3.2. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

51.000,00

3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
4.4. INVESTIMENTOS

28.992.521,77
11.555.403,72
10.927.403,72

4.6. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

628.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

710.000,00

9.9. RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL

710.000,00
75.974.800,00

Art. 5º - O Orçamento da Entidade Câmara Municipal de Afonso Cláudio para o exercício de 2015 estima as Transferências Financeiras em R$ 2.924.000,00 e fixa a Despesa em R$ 2.924.000,00.
Parágrafo Único: A Despesa será realizada segundo a discriminação constantes dos anexos integrantes desta Lei,
obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:
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I - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES

2.719.000,00

3.1. PÉSSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.135.000,00

3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES

584.000,00

DESPESAS DE CAPITAL
4.4. INVESTIMENTOS
TOTAL

205.000,00
205.000,00
2.924.000,00

Art. 6º - O Orçamento da Entidade Fundo Municipal de Saúde do Município de Afonso Cláudio estima para o exercício
de 2015 a Receita em R$ 8.090.000,00, as transferências financeiras em R$ 7.944.500,00 e fixa a Despesa em R$
16.034.500,00.
§ 1º - A Receita será realizada mediante as transferências financeiras do tesouro municipal, arrecadação de rendas,
transferências de outras esferas de governo, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor
e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
1. RECEITAS CORRENTES

7.494.000,00

1.1. RECEITA TRIBUTÁRIA

129.000,00

1.3. RECEITA PATRIMONIAL

137.500,00

1.6. RECEITA DE SERVIÇOS

3.000,00

1.7. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.9. OUTRAS RECEITAS CORRENTES
2. RECEITAS DE CAPITAL
2.2. ALIENAÇÃO DE BENS
2.4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

7.215.000,00
9.500,00
596.000,00
191.000,00
405.000,00

SOMA

8.090.000,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

7.944.500,00

TOTAL

16.034.500,00

§ 2º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:
I - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES
3.1. PÉSSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
4.4. INVESTIMENTOS
4.6. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
TOTAL

14.927.096,28
6.334.374,51
8.592.721,77
1.107.403,72
1.081.403,72
26.000,00
16.034.500,00

Art. 7º - O Orçamento da Entidade Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Afonso Cláudio fixa a despesa para o exercício de 2015 em R$ 4.862.800,00, mediante as transferências financeiras do tesouro municipal,
arrecadação de rendas, transferências de outras esferas de governo, outras receitas correntes e de capital, na forma
da legislação em vigor.
Art. 8º - Fica o Poder Executivo e o Poder Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos
da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:
I - até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada na presente Lei para o Orçamento de cada
uma das Unidades Gestoras, mediante a utilização de recursos provenientes:
a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº.
4.320, de 17 de março de 1964;
www.diariomunicipal.es.gov.br
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Aracruz

b) da Reserva de Contingência.
Parágrafo Único - Excluem-se do limite do inciso I, necessitando de autorização Legislativa, os créditos adicionais suplementares do Grupo de Natureza da despesa
-investimentos-, dotações orçamentárias 4.4.90.51.00 e
4.4.90.52.00;
II - para a incorporação de superávit financeiro apurado
no balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos
do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº. 4.320, de 17
de março de 1964;
III – para a incorporação excesso de arrecadação, nos
termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº. 4.320,
de 17 de março de 1964.
Art. 9º - Os créditos adicionais abertos para cobertura de
despesas a serem financiados com recursos de convênios,
auxílios, contribuições, oriundos das esferas federal e estadual, não serão computados no limite de que trata o artigo 8º desta Lei, podendo ser abertos com cobertura dos
próprios recursos que lhe deram causa, conforme dispõe
o Art. 27, Parágrafo Único, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº.2.094/2014, de 18 de julho de 2014.
Art. 10 - Não será contabilizado para efeitos do limite
autorizado no artigo 8º, desta Lei, quando o crédito se
destinar a:
I. atender à insuficiência de dotações do grupo Pessoal e
Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignada ao mesmo grupo;
II. atender ao pagamento de despesas decorrentes de
sentenças judiciais, mediante a utilização de recursos
provenientes de anulação de dotações;
Art. 11 - Durante o exercício de 2015 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, desde que
autorizado por Lei específica.
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao
remanejamento, transposição ou transferências de recursos por Decreto do Poder Executivo Municipal, conforme
dispõe o art. 37, e Parágrafo Único da Lei de Diretrizes
Orçamentárias nº.2.094 de 18 de julho de 2014.
Art. 13 - Passam a compor o Plano Plurianual 2014/2017,
a criação de novos Programas, Unidade Orçamentária,
Projetos e Atividades inseridas nesta Lei Orçamentária.
Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 31 de dezembro de 2014.
WILSON BERGER COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
LENEMARQUES COELHO LEMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prefeitura
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES - PE N° 012 E
013/2015

Publicação Nº 6962

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 012/15
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços topográficos no município de Aracruz-ES.
Abertura das
20/01/2015.

propostas:

às

12h00min

do

dia

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 20/01/2015.
Pregão Eletrônico nº 013/15
Objeto: Aquisição de materiais elétricos.
Abertura das
21/01/2015.

propostas:

às

12h00min

do

dia

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 21/01/2015.
Editais: disponibilizados nos Sites PMA: www.aracruz.
es.gov.br e Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br
Email: pregao@aracruz.es.gov.br
Aracruz, 05 de Janeiro de 2015.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 7031

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Secretário de Turismo e Cultura, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Municipal Nº 3.337/2010
de 25/08/2010, torna público nos autos do processo administrativo nº 17.145/2014, que ratifica o parecer da
Procuradoria Geral do Município no que diz respeito a inexigibilidade de licitação, prevista no artigo 25, inciso III
da Lei 8666/93 e alterações, objetivando a Prestação de
Serviços Artísticos, com a obrigação de 03 (três) Shows
Musicais, com duração mínima de 2hs (duas horas) cada
show, da banda SAKANNA, a serem realizados nos dias
09/01/2015 (sexta) e 17/02/2015 (terça-feira) em Barra
do Sahy e no dia 15/02/2015 (domingo) em Santa Cruz,
pelo valor global de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais), firmado com sua empresa exclusiva, N DE
OLIVEIRA CORREA ME.
Aracruz/ES, 05 de Janeiro de 2015.
Helder Tabosa Delfino
Secretária de Turismo e Cultura

AVISO DE SUSPENSÃO PE 004/2015

Publicação Nº 7028

AVISO DE SUPENSÃO
Pregão Eletrônico SRP nº004/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de veículos: ambulâncias e UTI móvel.
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Aracruz e equipe
de Apoio, tornam público a todos os interessados que
fica SUSPENSO por prazo indeterminado a abertura do
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pregão acima mencionado, para fins de revisão e eventual retificação no Edital. Salienta-se de imediato que será
publicada futuramente nova data de abertura.
Aracruz, 05 de Janeiro de 2015.
Joyce Caroline da Fonseca
Pregoeira da PMA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
PORTARIAS 220 E 221-2014

Publicação Nº 6979

PORTARIA SAAE-ARA-220/2014
O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais, conforme Decreto nº 25.778 de 08 de
abril de 2013 e de acordo com a Lei nº. 3.239/2009 de
15 de outubro de 2009 e suas alterações e conforme artigo 67 da lei 8.666/93 e, considerando a necessidade
de regulamentar os artigos 58, III, 67 e 82 desta última
Lei, que preveem a fiscalização e o acompanhamento dos
Contratos.

Página 10

VII - criar mecanismos de controle de qualidade;
VIII - encaminhar expediente ao Diretor com os elementos necessários à instauração de procedimento licitatório
para substituir contrato em vigor, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias;
IX - exercer outras atribuições compatíveis com sua função;
Art. 3º O fiscal deverá comunicar ao Diretor Geral do SAAE
qualquer serviço em desacordo com o contrato, para que
este, mediante termo próprio, determine as providências
que deverão ser adotadas.
Art. 4º Aplicam-se as disposições desta Portaria, no que
couberem, aos convênios, ajustes e outros instrumentos
congêneres celebrados por esta autarquia.
Art. 5º Esta Portaria tem efeito retroativo a 24/12/2014.
Aracruz - ES, 30 de dezembro de 2014.
ROBSON LOPES FRACALOSSI
Diretor Geral do SAAE
Decreto 25.778/2013

RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor PEDRO MOREIRA PIASSAROLO, matrícula 292, Assessor Técnico II, do SAAE
Aracruz, em substituição ao servidor Rainier Lage Costa
para atuar como Fiscal no contrato 44/2014 firmado entre
o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES e a
empresa AWM Construções & Serviços LTDA ME, cujo objeto é contratação de empresa especializada para a construção de auditório na sede do SAAE de Aracruz es, nos
termos da Tomada de Preços nº 003/2014, Processo nº
000137/2014.
Art. 2º Ao Fiscal do Contrato incumbe:
I - representar a administração junto ao contratado, exceto para assinatura de instrumentos contratuais, aditivos;
II - adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato, inclusive notificando o contratado para
corrigir irregularidades detectadas e registrando todos os
acontecimentos relacionados com a execução do contrato,
inclusive as soluções dadas a eventuais consultas;
III - determinar, por escrito, durante o acompanhamento
e fiscalização do contrato, o que for necessário para regularizar falha ou inobservância de cláusulas contratuais;
IV - verificar se o contrato está sendo executado de acordo com as cláusulas pactuadas, conferindo prazos, especificações, valores, condições da proposta, etc;
V - prestar informações sobre a execução do contrato sob
sua responsabilidade, encaminhando, sempre que solicitado, relatório circunstanciado;
VI - atestar a execução do contrato, na forma prevista
nesta Portaria;

PORTARIA SAAE-ARA- 221/2014
O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 25.778 de 08 de abril
de 2013 e de acordo com a Lei nº. 3.239/2009 e suas
alterações, capítulo V da Lei nº. 3.238/2009 e dos artigos
85 a 89 do Decreto 20.259/2009;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Comissão de Desenvolvimento Funcional e Câmara Técnica de Apoio do Sistema de Avaliação
de Desempenho do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Aracruz-ES.
Art. 2º A Comissão de Desenvolvimento Funcional
será composta pelos seguintes membros:
Wamilda Caldeira Silva - Agente Administrativo;
Patricia Moreira dos Santos Freitas - Assessor Técnico II;
Renato Alves Pereira - Artífice;
Paulo Henrique Auer Garuzzi - Operador de ETAE;
Edson Leonardo da Silva - Motorista.
Art. 3º A presidência da comissão será exercida pela servidora Wamilda Caldeira Silva e a sua substituição, quando
necessário, será realizada observando a ordem sequencial
das designações.
Art. 4º A Câmara Técnica de Apoio à Comissão de Desenvolvimento Funcional será composta pelos seguintes
membros:
Josimery de Oliveira Batista - Agente de Administrativo da
Gerência Comercial;
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Josemar Alves dos Reis - Oficial Técnico da Gerência de
Produção;
Dirlene Rodrigues Silva - Agente Administrativo da Gerência Administrativa.
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Castelo
Prefeitura

Art. 5º A Comissão de Desenvolvimento Funcional tem
como finalidade principal a coordenação da execução e a
administração do Sistema de Avaliação de Desempenho
do SAAE.

RESUMO ADITIVO CONTRATO 01.15196/2014

Art. 6º A administração do SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO consiste da realização das seguintes atividades:

Contrato 01.015196/2014

I – exercer a coordenação do processo de avaliação para
os fins de progressão dos servidores do SAAE;
II – exercer a coordenação do processo de avaliação de
estágio probatório de servidores do SAAE;
III – proceder à análise financeira do SAAE com vistas à
realização de progressões de servidores;
IV – organizar e gerenciar o banco de dados e o sistema
de informações gerenciais relativos à situação funcional
dos servidores;
V – divulgar, orientar e esclarecer os servidores quanto ao
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO;
VI – analisar e deliberar sobre solicitações de servidores;
VII – organizar e divulgar os relatórios;

Publicação Nº 6957

RESUMO DO 1º ADITIVO
Contrato 01.015196/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Castelo.
Contratada: Auto Posto Castelão Ltda.
Objeto: fornecimento de combustíveis, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência
Social durante o exercício de 2014.
Prazo: 90 (noventa) dias a partir de 01/01/2015.
Castelo-ES, 31/12/2014.
Jair Ferraço Júnior
Prefeito Municipal

RESUMO ADITIVO PP 002/2014

Publicação Nº 6950

VIII – garantir o cumprimento integral deste Regulamento;

RESUMO DO 1º ADITIVO

IX – apurar o merecimento dos servidores nos termos
deste Regulamento;

Contrato n° 01.18784/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Castelo.
Contratada: F.G. Correa ME.
Objeto: manutenção de equipamentos (eletrodomésticos, aparelhos de ar-condicionado e outros) dos prédios
da Secretaria Municipal de Educação (escolas, quadras,
almoxarifado, SEME e outros), em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

X – executar atribuições complementares por definição
em Portaria do Diretor Geral do SAAE;
XI – executar atividades correlatas ou que sejam necessárias para a o cumprimento das obrigações constantes dos
incisos deste Artigo.
Art. 7º A Câmara Técnica de Apoio tem como finalidade
a execução de todos os trabalhos administrativos e de
organização metodológica das atividades da Comissão de
Desenvolvimento Funcional.
Art. 8º Esta Portaria tem efeito a partir da data da sua
publicação.
Aracruz - ES, 30 de dezembro de 2014.
ROBSON LOPES FRACALOSSI
Diretor Geral do SAAE
Decreto 25.778/2013

Prazo: 30 dias a partir de 01/01/2015.
Castelo-ES, 30/12/2014.
JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

RESUMO ADITIVO PP 011/2014

Publicação Nº 6913

RESUMO DO 1º ADITIVO
Contrato n° 01.18292/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Castelo.
Contratada: Comercial e Padaria Novo Sabor Ltda ME.
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de
lanches, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação durante o exercício de 2014.
Prazo: 30 dias a partir de 01/01/2015.
Castelo-ES, 30/12/2014.
JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal
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RESUMO ADITIVO PP 012/2014

Publicação Nº 6954

RESUMO DO PP 159/2014 JOCIMAR

Publicação Nº 6952

RESUMO DO 1º ADITIVO
PP 159/2014

RESUMO DO 1º ADITIVO
Contrato n° 01.18124/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Castelo.
Contratada: Armazém Nicoli Ltda EPP.
Objeto: aquisição de produtos, lote 01, para atender as
necessidades básicas dos profissionais (reuniões com professores, diretores, assistentes e outros profissionais de
educação da rede municipal, reuniões com os Conselhos
(FUNDEB, EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), e outras.
Prazo: 30 dias a partir de 01/01/2015.
Castelo-ES, 30/12/2014.

Contrato n° 2.13857/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Castelo.
Contratada: JOCIMAR MANHAGO ME.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios, para atender
os usuários pertencentes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência Social (CRAS) e o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescente “Willis César Pedruzzi”
para suprir as necessidades das unidades para o restante
do ano de 2014.
Prazo: 31/03/2015.
Castelo-ES, 29/12/2014.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Jair Ferraço Júnior
Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

RESUMO ADITIVO PP 023/2014
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Publicação Nº 6960

RESUMO DO 1º ADITIVO
Contrato n° 01.18784/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Castelo.
Contratada: F.G. Correa ME.
Objeto: manutenção de equipamentos (eletrodomésticos, aparelhos de ar-condicionado e outros) dos prédios
da Secretaria Municipal de Educação (escolas, quadras,
almoxarifado, SEME e outros), em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Prazo: 30 dias a partir de 01/01/2015.

Domingos Martins
Prefeitura
DE PESSOAL Nº 941/2014

Publicação Nº 6915

DECRETO DE PESSOAL N° 941/2014
SUBSTITUI MEMBROS DO DECRETO DE PESSOAL
Nº 548/2013 QUE DESIGNA PARA COMISSÃO DE
ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO
AMBIENTAL (TCA) Nº 01/13.

Castelo-ES, 30/12/2014.
O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

RESUMO ADITIVO PP 130/2014

- considerando os termos da CI/ PMDM/ TCA/ Nº 22/2014.
D E C R E T A:
Publicação Nº 6914

RESUMO DO 1º ADITIVO
Contrato n° 01.09012/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Castelo.
Contratada: Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda.
Objeto: aquisição de pneus e câmara de ar para atender
as necessidades das Secretaria Municipal de Educação.
Prazo: 30 dias a partir de 01/01/2015.
Castelo-ES, 30/12/2014.
JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

Art. 1º Fica alterado membros do Decreto de Pessoal
nº 548/2013, que designa para Comissão de Acompanhamento do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) Nº
001/13:
- Representante da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos:
Anterior: Tadeu Antonio Pinto
Atual: Fernanda Travaglia Magnago
- Representante da Secretaria Municipal de Saúde:
Anterior: Dionia Kiefer
Atual: Edina Assis
- Representante da Sociedade Civil, preferencialmente da Associação/ Cooperativa de Catadores:
Anterior: Fatima Cristine Sant´Anna Feitosa
Atual: Geruza Lucia Reinholz de Nazareth
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MUNICIPAL Nº 2672/2014
Art. 2º Os demais integrantes da Comissão de Acompanhamento do presente TCA permanecem inalterados.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Publicação de Lei Municipal
2.672– 29/12/2014 – ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
Domingos Martins – ES

Domingos Martins – ES, 29 de dezembro de 2014.
LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
Prefeito

DE PESSOAL Nº 942/2014

Publicação Nº 7019

5 de janeiro de 2015

NORMATIVO Nº 2.685/2014

Publicação Nº 6917

DECRETO NORMATIVO Nº 2.685/2014
Publicação Nº 6916

DECRETO DE PESSOAL N° 942/2014

TRANSFERE CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TÁXI.

SUBSTITUI MEMBROS DO DECRETO DE PESSOAL
Nº 538/2013 QUE DESIGNA PARA COMISSÃO DE
ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO
AMBIENTAL (TCA) Nº 02/13.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- Considerando o requerimento protocolado nesta municipalidade sob nº 9336 em 11/12/2014, feito pelo Sr.
Thalles Kuster das Neves e as informações e documentos
nele contidos.

- considerando os termos da CI/ PMDM/ TCA/ Nº 23/2014.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica alterado membros do Decreto de Pessoal
nº 538/2013, que designa para Comissão de Acompanhamento do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) Nº
02/13:
- Representante da pessoa jurídica prestadora de
serviços de coleta de resíduos sólidos:
Anterior: Djalma Reinholz
Atual: Sylvia Regina Rangel de Jesus
- Representante da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos:
Anterior: Tadeu Antonio Pintt
Atual: Fernanda Travaglia Magnago

- Considerando ainda as informações da Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, referente ao tempo de concessão pertencente ao Sr. Thalles
Kuster das Neves, atendendo assim as exigências legais.
DECRETA
Art. 1º Fica transferida para JAIR DAS NEVES, portador
do CPF: 086.277.207-97 a concessão para exploração de
serviços de táxi no ponto localizado na Praça em frente a
Igreja Católica, s/n, Ponto Santa Isabel, Domingos Martins/ES.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Domingos Martins – ES, 29 de dezembro de 2014.

- Representante da Secretaria Municipal de Saúde:
Anterior: Dionia Kiefer
Atual: Edina Assis

LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
Prefeito

Art. 2º Os demais integrantes da Comissão de Acompanhamento do presente TCA permanecem inalterados.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Domingos Martins – ES, 29 de dezembro de 2014.
LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
Prefeito
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Publicação Nº 7009

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
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PREGÃO Nº 092/2015

Publicação Nº 7007

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público
que fará realizar licitação, especificada a seguir:

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público
que fará realizar licitação, especificada a seguir:

PREGÃO Nº 026/2014 FMS

PREGÃO Nº 092/2014

Objeto: Contratação de empresa para realização de serviços de reforma de pneus usados para atendimento da
Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de
2015.

Objeto: Aquisição de brinquedos pedagógicos destinados
aos CMEI’S, Ensino Fundamental e Educação Infantil das
UMUEF’S e EMPEF’S da Rede Municipal de Ensino do Município de Domingos Martins.

Data de abertura: 23 de Janeiro de 2015 – 15 horas

Data de abertura: 26 de Janeiro de 2015 – 14 horas

INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.

INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.

PREGÃO Nº 075/2014 REGISTRO DE PREÇO
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos, insumos e peças e sistemas
de relatório de impressões efetivamente realizadas além
de assistência técnica especializada para atendimento das
Secretarias Municipais.
Data de abertura: 22 de Janeiro de 2015 – 14 horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.
PREGÃO Nº 090/2014
Objeto: Aquisição de frutas destinadas a alimentação escolar dos alunos da educação Infantil da Rede Municipal
de Ensino do Município de Domingos Martins para consumo nos meses de fevereiro a julho de 2015.
Data de abertura: 22 de Janeiro de 2015 – 10 horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.
Domingos Martins – ES, 05 de Janeiro de 2015.
Marilene Jähring
Pregoeira Municipal

Domingos Martins – ES, 05 de Janeiro de 2015.
PREGÃO Nº 095/2014
Objeto: Aquisição de fraldas descartáveis que serão doadas as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, acompanhadas pela equipe técnica da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social durante o ano de 2015.
Data de abertura: 22 de Janeiro de 2015 – 09 horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.
PREGÃO Nº 107/2014
Objeto: Fornecimento de materiais para poços artesianos
para atendimento das Unidades de Ensino: EMPEF Barra
do Tijuco Preço, EMUEF Pedra Branca, EMUEF Pena e EMPEF Fazenda Schwambach.
Data de abertura: 23 de Janeiro de 2015 – 14 horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.
PREGÃO Nº 108/2014
Objeto: Aquisição de bombonas plásticas para realização
de coleta de lixo no interior do Município de Domingos
Martins.
Data de abertura: 23 de Janeiro de 2015 – 10 horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.
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PREGÃO Nº 109/2014

PREGÃO Nº 0096/2014

Objeto: Aquisição de material esportivo para atendimento das Unidades de Ensino, Gerência de Esporte, Recreação e Lazer e calendário esportivo no ano de 2015.

Objeto: Aquisição de leite em pó integral para doação às
famílias que encontram-se em situação de vulnerabilidade
social acompanhadas pela equipe técnica da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social durante o ano de 2015.

Data de abertura: 26 de Janeiro de 2015 – 09 horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.
PREGÃO Nº 111/2014
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para realização de manutenção das obras de pavimentação asfáltica com serviços de tapa buraco.
Data de abertura: 23 de Janeiro de 2015 – 09 horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.
Domingos Martins – ES, 05 de Janeiro de 2015
Domingos Martins – ES, 05 de Janeiro de 2015.
Marilene Jähring
Pregoeira Municipal

Data de abertura: 16 de Janeiro de 2015 – 11 horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.
PREGÃO Nº 0100/2014
Objeto: Aquisição de blocos de produtor rural destinado
ao atendimento dos produtores agropecuários.
Data de abertura: 21 de Janeiro de 2015 – 09 horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.
PREGÃO Nº 0103/2014
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a
preparação de lanches para atendimento das Secretarias
Municipais no exercício de 2015.
Data de abertura: 16 de Janeiro de 2015 – 14 horas

PREGÃO Nº 91/2015

Publicação Nº 7006

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público
que fará realizar licitação, especificada a seguir:
PREGÃO Nº 0091/2014
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a
alimentação escolar dos alunos matriculados na Educação
Infantil, Ensino Fundamental, EJA e AEE da rede Municipal
de Ensino do Município de Domingos Martins.
Data de abertura: 16 de Janeiro de 2015 – 09 horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.
PREGÃO Nº 0094/2014
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para atendimento das Secretarias Municipais.
Data de abertura: 21 de Janeiro de 2015 – 14 horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.

INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.
PREGÃO Nº 0106/2014
Objeto: Confecção de material gráfico, diários de classe
e fichas para atendimento das necessidades das Unidades
de Ensino deste Município para o exercício de 2015.
Data de abertura: 21 de Janeiro de 2015 – 10 horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.
PREGÃO Nº 0110/2014
Objeto: Aquisição de papeleiras para seren instaladas
nas vias públicas deste Município.
Data de abertura: 21 de Janeiro de 2015 – 15 horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.
Domingos Martins – ES, 05 de Janeiro de 2015.
Marilene Jähring
Pregoeira Municipal
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PORTARIA Nº 249, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Publicação Nº 6920

PORTARIA Nº 247, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 249 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Publicação Nº 6918

Exonera servidor.

PORTARIA Nº. 247 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014
Exonera servidor.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:
Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, o
servidor Ademilson Braum, detentor do cargo de provimento em comissão de Coordenador de Serviços Administrativos, referência CCL-6, matrícula nº 525, lotado na
Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:
Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, o
servidor Alexsandro Izidoro Schultz, detentor do cargo de
provimento em comissão de Supervisor de Comunicação,
referência CCL-5, matrícula nº 577, lotado na Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

JULIO MARIA DOS SANTOS
Presidente

JULIO MARIA DOS SANTOS
Presidente

PORTARIA Nº 250, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Publicação Nº 6921

PORTARIA Nº 248, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 250 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Publicação Nº 6919

Exonera servidor.

PORTARIA Nº. 248 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014
Exonera servidor.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:
Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, o
servidor Alex Amancio, detentor do cargo de provimento
em comissão de Coordenador de Serviços Administrativos, referência CCL-6, matrícula nº 597, lotado na Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:
Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, o
servidor Denilson da Silva da Costa, detentor do cargo de
provimento em comissão de Coordenador de Serviços Administrativos, referência CCL-6, matrícula nº 461, lotado
na Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

JULIO MARIA DOS SANTOS
Presidente

JULIO MARIA DOS SANTOS
Presidente
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PORTARIA Nº 251, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº 253, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 251 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 253 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Publicação Nº 6923

Publicação Nº 6926

Exonera servidor.

Exonera servidor.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, o
servidor Edinaldo José Meyer, detentor do cargo de provimento em comissão de Consultor Parlamentar, referência
CCL-4, matrícula nº 561, lotado na Câmara Municipal de
Domingos Martins – ES.

Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, a
servidora Geicione Francisca Schneider, detentora do cargo de provimento em comissão de Assessora de Gabinetes, referência CCL-7, matrícula nº 585, lotado na Câmara
Municipal de Domingos Martins – ES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

JULIO MARIA DOS SANTOS

JULIO MARIA DOS SANTOS

Presidente

Presidente

PORTARIA Nº 252, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Publicação Nº 6924

PORTARIA Nº. 252 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº 254, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Publicação Nº 6927

PORTARIA Nº. 254 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Exonera servidor.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:
Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, a
servidora Elida Rosana Helmer Hoffmann, detentora do
cargo de provimento em comissão de Gerente de Arquivo, referência CCL-4, matrícula nº 606, lotado na Câmara
Municipal de Domingos Martins – ES.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.
JULIO MARIA DOS SANTOS
Presidente

Exonera servidor.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:
Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014,
o servidor Rafael Pereira Cardoso, detentor do cargo de
provimento em comissão de Coordenador de Serviços Administrativos, referência CCL-6, matrícula nº 505, lotado
na Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.
JULIO MARIA DOS SANTOS
Presidente
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PORTARIA Nº 255, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº 257, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 255 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 257 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Publicação Nº 6928

Publicação Nº 6930

Exonera servidor.

Exonera servidor.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014,
o servidor Hiarley Dubberstein Moreira, detentor do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar
Adjunto, referência CCL-6, matrícula nº 604, lotado na
Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.

Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, o
servidor Marcio Alessandro Ewald, detentor do cargo de
provimento em comissão de Diretor de Gabinetes da vice
-presidência, referência CCL-1, matrícula nº 498, lotado
na Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

JULIO MARIA DOS SANTOS

JULIO MARIA DOS SANTOS

Presidente

Presidente

PORTARIA Nº 256, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº 258, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 256 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 258 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Publicação Nº 6929

Publicação Nº 6931

Exonera servidor.

Exonera servidor.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, o
servidor José Carlos de Souza, detentor do cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinetes, referência CCL-7, matrícula nº 578, lotado na Câmara Municipal
de Domingos Martins – ES.

Art. 1º Exonerar, a partir de 31 de dezembro de 2014, o
servidor Rondinele Candido Bastos, detentor do cargo de
provimento em comissão de Coordenador de Patrimônio
Almoxarifado e Compras, referência CCL-6, matrícula nº
613, lotado na Câmara Municipal de Domingos Martins –
ES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.
JULIO MARIA DOS SANTOS
Presidente

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.
JULIO MARIA DOS SANTOS
Presidente
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PORTARIA Nº 259, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº 261, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 259 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 261 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Publicação Nº 6932

Publicação Nº 6934

Exonera servidor.

Suspende férias do servidor.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, combinado com o
art. 110, § 9º e 10, da Lei Complementar nº. 4, de 29 de
agosto de 2007, resolve:

Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, o
servidor Rosmen Dias de França, detentor do cargo de
provimento em comissão de Coordenador de Serviços Legislativos, referência CCL-6, matrícula nº 519, lotado na
Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.
JULIO MARIA DOS SANTOS
Presidente

Art. 1º. Suspende as férias do servidor Antonio Pereira
Filho, detentor do cargo de provimento em comissão de
Coordenador de Áudio Interno e Externo, matrícula nº
495, a partir de 1º de dezembro de 2014, devido ao comprometimento com os relevantes serviços de competência
do servidor.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 1º de dezembro
de 2014.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.
JULIO MARIA DOS SANTOS

PORTARIA Nº 260, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Presidente

Publicação Nº 6933

PORTARIA Nº. 260 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014
Exonera servidor.

PORTARIA Nº 262, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Publicação Nº 6935

PORTARIA Nº. 262 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:
Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014,
o servidor Wanderson dos Santos, detentor do cargo de
provimento em comissão de Assessor Parlamentar, referência CCL-5, matrícula nº 557, lotado na Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.

Exonera servidor.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, o
servidor Antonio Pereira Filho, detentor do cargo de provimento em comissão de Coordenador de Áudio Interno
e Externo, referência CCL-4, matrícula nº 495, lotado na
Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

JULIO MARIA DOS SANTOS

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

Presidente

JULIO MARIA DOS SANTOS
Presidente
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PORTARIA Nº 263, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº 265, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 263 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 265 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Publicação Nº 6936

Publicação Nº 6938

Exonera servidor.

Exonera servidor.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, a
servidora Carmen Camara Degen, detentora do cargo de
provimento em comissão de Secretário de Gabinete da
Presidência, referência CCL-4, matrícula nº 571, lotado na
Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.

Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, a
servidora Michele Littig, detentora do cargo de provimento em comissão de Supervisor de Gabinete, referência
CCL-5, matrícula nº 550, lotado na Câmara Municipal de
Domingos Martins – ES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

JULIO MARIA DOS SANTOS

JULIO MARIA DOS SANTOS

Presidente

Presidente

PORTARIA Nº 264, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº 266, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 264 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 266 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Publicação Nº 6937

Publicação Nº 6939

Exonera servidor.

Exonera servidor.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014,
a servidora Larissa Dazilio, detentora do cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, referência
CCL-7, matrícula nº 533, lotado na Câmara Municipal de
Domingos Martins – ES.

Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, a
servidora Nara Lúcia Ribeiro Pereira, detentora do cargo
de provimento em comissão de Diretor Parlamentar, referência CCL-4, matrícula nº 574, lotado na Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

JULIO MARIA DOS SANTOS

JULIO MARIA DOS SANTOS

Presidente

Presidente
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PORTARIA Nº 267, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº 269, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 267 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 269 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Publicação Nº 6940

Publicação Nº 6942

Exonera servidor.

Exonera servidor.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014,
a servidora Scheila Maria Ramos, detentora do cargo de
provimento em comissão de Assessor de Serviços Legislativos, referência CCL-7, matrícula nº 607, lotado na Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.

Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, a
servidora Fabiana Maria Uhl, do cargo de provimento em
comissão de Assessor de Controladoria, referência CCL-5,
matrícula nº 447, lotado na Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

JULIO MARIA DOS SANTOS

JULIO MARIA DOS SANTOS

Presidente

Presidente

PORTARIA Nº 268, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº 270, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 268 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 270 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Publicação Nº 6941

Publicação Nº 6943

Exonera servidor.

Exonera servidor.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, a
servidora Vanderleia Erly, detentora do cargo de provimento em comissão de Coordenador de Protocolo, referência CCL-6, matrícula nº 508, lotado na Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.

Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, a
servidora Fabiane Dittrich Volkers Waiandt, do cargo de
provimento em comissão de Coordenador de Serviços Administrativos, referência CCL-6, matrícula nº 371, lotado
na Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.

JULIO MARIA DOS SANTOS

JULIO MARIA DOS SANTOS

Presidente

Presidente
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PORTARIA Nº 271, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº 273, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº. 271 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº 273, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014

Publicação Nº 6944

Exonera servidor.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:
Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, o
servidor Jorge Moysés Monteiro, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Comunicação, referência
CCL-4, matrícula nº 373, lotado na Câmara Municipal de
Domingos Martins – ES.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.
JULIO MARIA DOS SANTOS
Presidente

Publicação Nº 6947

Estabelece ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro de 2014.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:
Art. 1º Estabelecer ponto facultativo, nas repartições do
Poder Legislativo do Município de Domingos Martins, nos
dias 24 (quarta-feira) e 31 (quarta-feira) de dezembro
de 2014, em virtude das comemorações natalinas e de
réveillon: Véspera de ano novo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 22 de dezembro
de 2014.
JÚLIO MARIA DOS SANTOS
Presidente

PORTARIA Nº 272, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

TERMO DE POSSE COMISSÕES 2015 - 2016

PORTARIA Nº. 272 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO

Publicação Nº 6945

Exonera servidor.

Publicação Nº 6953

DOS MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:
Art. 1º Exonerar, a partir de 26 de dezembro de 2014, o
servidor Itamar Bactk, detentor do cargo de provimento
em comissão de Diretor Geral de Gabinetes, referência
CCL-3, matrícula nº 500, lotado na Câmara Municipal de
Domingos Martins – ES.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro
de 2014.
JULIO MARIA DOS SANTOS
Presidente

ELEITOS EM: 15 DE AGOSTO DE 2014.
EMPOSSADOS EM: 2 DE JANEIRO DE 2015.
Aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
quinze às nove horas, nesta cidade de Domingos Martins,
no Plenário “Paulo Lorenzoni” da Câmara Municipal de Domingos Martins, situada na Rua Roberto Carlos Kautsky,
número quatrocentos e um, sob a presidência do vereador Presidente - ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING (PSB), primeiro Vice Presidente - JULIO MARIA CHRIST (PPS),
segundo Vice Presidente - GILMAR CANAL (PSDB),
primeiro Secretário - IVAN LUIZ PAGANINI (PMDB)
e segundo Secretário - SANDRA CHRISTINA NEITZKE
CHRIST (PSC), que durante a sessão especial foram
eleitos no dia quinze de agosto de dois mil e quatorze e
empossados no dia dois de janeiro de dois mil e quinze
na forma do artigo sessenta e cinco do Regimento Interno, nos cargos abaixo descritos os senhores vereadores,
os quais conduzirão os trabalhos das comissões permanentes da Câmara Municipal de Domingos Martins para o
biênio de dois mil e quinze a dois mil e dezesseis, cujas
competências estão definidas no Regimento Interno. Em
seguida foi lavrado o presente termo, que depois de lido e
achado conforme, vai assinado por todos os membros das
comissões permanentes abaixo descritas. Eu, IVAN LUIZ
PAGANINI (PMDB), primeiro secretário o escrevi.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 2 de janeiro de
2015.
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

IVAN LUIZ PAGANINI (PMDB)
Presidente

SANDRA CHISTINA NEITZKE CHRIST (PSC)
Presidente

JÚLIO MARIA DOS SANTOS (PSB)
Relator

EMERSON SOLANGER MONHOL (PT)
Relator

JULIO MARIA CHRIST (PPS)
Secretário

NELSON LUIS MAYER (PMDB)
Secretário

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
JÚLIO MARIA DOS SANTOS (PSB)
Presidente
JULIO MARIA CHRIST (PPS)
Relator
OSMAR JOSÉ DE OLIVEIRA (SOLIDARIEDADE)
Secretário
COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
NELSON LUIS MAYER (PMDB)
Presidente
IVAN LUIZ PAGANINI (PMDB)
Relator
GILMAR CANAL (PSDB)
Secretário
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
OSMAR JOSÉ DE OLIVEIRA (SOLIDARIEDADE)
Presidente
JÚLIO MARIA DOS SANTOS (PSB)
Relator
SANDRA CHISTINA NEITZKE CHRIST (PSC)
Secretária
COMISSÃO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
FRANCISCO SUTIL BRAGA (PSB)
Presidente
JULIO MARIA CHRIST (PPS)
Relator

TERMO DE POSSE MESA DIRETORA 2015 - 2016

Publicação Nº 6951

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO
DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ELEITOS EM: 15 de agosto de 2014.
EMPOSSADOS EM: 2 de janeiro de 2015.
Aos dois dias do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, às nove horas, nesta cidade de Domingos Martins, no
Plenário “Paulo Lorenzoni” da Câmara Municipal de Domingos Martins, situada na Rua Roberto Carlos Kautsky,
número quatrocentos e um, tomaram posse e entraram
em exercício os membros da Mesa Diretora eleitos no
dia quinze de agosto de dois mil e quatorze na forma do
artigo vinte e um do parágrafo primeiro do Regimento
Interno para o biênio dois mil e quinze a dois mil e dezesseis, a seguir descrito: Presidente - ROGÉRIO LUIZ
KRÖHLING (PSB), primeiro Vice Presidente - JULIO
MARIA CHRIST (PPS), segundo Vice Presidente - GILMAR CANAL (PSDB), primeiro Secretário - IVAN LUIZ
PAGANINI (PMDB) e segundo Secretário - SANDRA
CHRISTINA NEITZKE CHRIST (PSC). Os membros da
Mesa prestaram o devido compromisso, o que ouvido por
todos, foi deferido pelo Senhor Presidente determinado
em seguida que se lavrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai assinado por todos os
membros da mesa Diretora. Eu, IVAN LUIZ PAGANINI
(PMDB), primeiro Secretário o escrevi.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 2 de janeiro de
2015.
JULIO MARIA CHRIST
1º Vice-Presidente

ROGÉRIO LUIZ KRHÖLING
Presidente

IVAN LUIZ PAGANINI (PMDB)
Secretário
COMISSÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
JULIO MARIA CHRIST (PPS)
Presidente
SANDRA CHISTINA NEITZKE CHRIST (PSC)
Relator
EMERSON SOLANGER MONHOL (PT)
Secretário

IVAN LUIZ PAGANINI

GILMAR CANAL

1º Secretário

2º Vice-Presidente

SANDRA CHRISTINA NEITZKE CHRIST
2º Secretário
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Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte
- ES, em 30 de Dezembro de 2014.

Prefeitura

JOSÉ GERALDO GUIDONI

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 001 2015

Prefeito Municipal

Publicação Nº 6959

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial

São Gabriel da Palha

001/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, através da Pregoeira
Oficial, torna público que realizará às 08 horas e 30 minutos dia 16/01/15, Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, que tem por objeto a Aquisição de gêneros
alimentícios (Merenda Escolar), para atender os Centros
de Educação Infantil (Creches), Escolas de Educação
Infantil (Pré – Escolas), as Escolas de Ensino Fundamental
e AEE (Atendimento Educacional Especializado) da Rede
Municipal de Ensino, durante o exercício de 2015, em entregas parceladas. Repetição do PP 141/2014 .O edital
e seus anexos deverão ser solicitados através do email
licitação@ibiracu.es.gov.br ou retirados através do site:
www.ibiracu.es.gov.br.
Angela Mª T.Polezeli
Pregoeira Oficial

03 DESIGNA SUBSTITUTO

Publicação Nº 7030

DECRETO Nº 03, DE 02 DE JANEIRO DE 2015
DESIGNA SUBSTITUTO
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais.
DECRETA:

São Domingos do Norte
Prefeitura
PORTARIA N 6702

Prefeitura

Publicação Nº 6958

PORTARIA Nº 6.702, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.
Designa servidor Fiscal de Contrato.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar a Servidora CRISTIANE MALACARNE
GABRIEL DALMAZO, matrícula nº 2731, Arquiteta, para
atuar como fiscal do contrato nº 169/2014 , referente a
contratação de empresa especializada para drenagem e
pavimentação das ruas projetadas no Córrego Dumer e
Córrego São Jose, no Município de São Domingos do Norte –ES, com a incumbência de zelar pelo cumprimento das
cláusulas contratuais, atestar a despesa, fazer diligência
quando necessária.

Art. 1º - DESIGNAR o Senhor ANDERSON SODRÉ DA
SILVA, Matrícula 4045, Secretário Municipal da Secretaria
de Finanças, para exercer interinamente, sem remuneração, o cargo de Secretário Municipal de Secretaria de
Planejamento, em virtude das férias do titular do cargo,
o Senhor Wagner Taquetti Boldrini, no período de 02 de
janeiro a 09 de janeiro de 2015.
Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
Estado do Espírito Santo, em 02 de janeiro de 2015.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo, na data supra.
VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de Agosto de 2014.
Art. 3º Revogan-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 6.701, de 29 de Dezembro de 2014.
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Publicação Nº 7032

DECRETO Nº 04, DE 02 DE JANEIRO DE 2015
DESIGNA SUBSTITUTO
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais.

Página 25

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
Estado do Espírito Santo, em 05 de janeiro 2015.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo, na data supra.

DECRETA:
Art. 1º - DESIGNAR o Senhor JOSÉ AUGUSTO NETO,
Matrícula 5019, Secretário Municipal da Secretaria de Serviços Urbanos e Transporte, para exercer interinamente,
sem remuneração, o cargo de Secretário Municipal de Secretaria dedo Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família, em virtude das férias da titular do cargo, a
Senhora Sélia Gomes Rosa Martinelli, no período de 02 de
janeiro a 31 de janeiro de 2015.

VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

09 EXONERA SERVIDOR

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
Estado do Espírito Santo, em 02 de janeiro de 2015.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo, na data supra.
VALDECIR PINTO CEZAR

Publicação Nº 7034

DECRETO Nº 09, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.
EXONERA SERVIDOR
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Art. 1º - EXONERAR o Senhor WALACY RANDER CONTE PONATH, Matrícula 5009, do Cargo Comissionado de
Chefe de Gabinete, do Gabinete do Prefeito, da Prefeitura
Municipal de São Gabriel da Palha, a partir de 05 de janeiro 2015.
Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Secretário Municipal de Administração Interino
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

08 EXONERA SERVIDOR

Publicação Nº 7033

DECRETO Nº 08, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.
EXONERA SERVIDOR
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Art. 1º - EXONERAR o Senhor OLIVEIRA CUSTÓDIO
FILHO, Matrícula 4227, Agente de trânsito, Carreira VI,
Classe “A”, do Cargo Comissionado de Chefe de Gabinete,
do Gabinete do Prefeito, da Prefeitura Municipal de São
Gabriel da Palha, a partir de 05 de janeiro 2015.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
Estado do Espírito Santo, em 05 de janeiro 2015.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo, na data supra.
VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
www.diariomunicipal.es.gov.br
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10 NOMEIA SERVIDOR

Publicação Nº 7035

DECRETO Nº 10, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
Estado do Espírito Santo, em 05 de janeiro de 2015.

NOMEIA SERVIDOR
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais.
D E C R E T A:
Art. 1º - NOMEAR o Senhor WALACY CONTE PONATH,
para exercer o cargo Comissionado de Chefe de Gabinete, do Gabinete do Prefeito, do Gabinete do Prefeito, da
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha a partir de
05/01/2015.
Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
Estado do Espírito Santo, em 05 de janeiro de 2015.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo, na data supra.
VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

11 NOMEIA SERVIDOR

Publicação Nº 7036

DECRETO Nº 11, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.
NOMEIA SERVIDOR
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais.

Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo, na data supra.
VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

21 DESLIGAMENTO

Publicação Nº 7022

PORTARIA Nº 21/2015
DISPÕE SOBRE O DESLIGAMENTO DO SERVIÇO
ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA
PÚBLICA DULCINEIA DA PENHA LOVO CARDOSO
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando
de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - DESLIGAR do serviço público, por motivo de
aposentadoria, a servidora DULCINEIA DA PENHA LOVO
CARDOSO, Matrícula 107, Escriturário, Carreira V, Classe
“M”, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Município
de São Gabriel da Palha, nos termos do art. 59, da Lei
718/91 de 16/12/91.
Art. 2º- O setor de pessoal da Secretaria Municipal de
Administração efetivará o desligamento, a partir do dia 02
de janeiro de 2015.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
em 02 de janeiro de 2015.

D E C R E T A:
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Art. 1º - NOMEAR o Senhor OLIVEIRA CUSTÓDIO FILHO,
Agente de Trânsito, Carreira VI, Classe “A”, para exercer o
cargo Comissionado de Secretário Municipal, da Secretaria de Governo e Comunicação, da Prefeitura Municipal de
São Gabriel da Palha a partir de 05/01/2015.
Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo, na data supra.
VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

www.diariomunicipal.es.gov.br
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22 DESLIGAMENTO
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Publicação Nº 7023

Motorista, Carreira IV, Classe “K”, pertencente ao Quadro
de Pessoal Civil do Município de São Gabriel da Palha, nos
termos do art. 59, da Lei 718/91 de 16/12/91.

DISPÕE SOBRE O DESLIGAMENTO DO SERVIÇO ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO LUIZ CARLOS
SAMORA

Art. 2º- O setor de pessoal da Secretaria Municipal de
Administração efetivará o desligamento, a partir do dia 02
de janeiro de 2015.

PORTARIA Nº 22/2015

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando
de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Art. 1º - DESLIGAR do serviço público, por motivo de
aposentadoria, o servidor LUIZ CARLOS SAMORA, Matrícula 284, Pedreiro, Carreira IV, Classe “I”, pertencente ao
Quadro de Pessoal Civil do Município de São Gabriel da
Palha, nos termos do art. 59, da Lei 718/91 de 16/12/91.
Art. 2º- O setor de pessoal da Secretaria Municipal de
Administração efetivará o desligamento, a partir do dia 02
de janeiro de 2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
em 02 de janeiro de 2015.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo, na data supra.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

24 DESLIGAMENTO

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
em 02 de janeiro de 2015.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Publicação Nº 7025

PORTARIA Nº 24/2015
DISPÕE SOBRE O DESLIGAMENTO DO SERVIÇO
ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA
PÚBLICA ROSANA MARIS DAROS DIAS LENZI

Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo, na data supra.
VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando
de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

PORTARIA Nº 23/2015

Art. 1º - DESLIGAR do serviço público, por motivo de
aposentadoria, a servidora ROSANA MARIS DAROS DIAS
LENZI, Matrícula 412, Professor A MAPA, Nível II, Referência “13”, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do
Município de São Gabriel da Palha, nos termos do art. 59,
da Lei 718/91 de 16/12/91.

DISPÕE SOBRE O DESLIGAMENTO DO SERVIÇO ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO ALVIN EBEMANN

Art. 2º- O setor de pessoal da Secretaria Municipal de
Administração efetivará o desligamento, a partir do dia 02
de janeiro de 2015.

23 DESLIGAMENTO

Publicação Nº 7024

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando
de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - DESLIGAR do serviço público, por motivo de
aposentadoria, o servidor ALVIN EBEMANN, Matrícula 26,

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
www.diariomunicipal.es.gov.br
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R E S O L V E:

em 02 de janeiro de 2015.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo, na data supra.
VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

25 SUSPENDE FERIAS DE SERVIDOR

Publicação Nº 7026

PORTARIA Nº 25/2015

Art. 1º - SUSPENDER as férias da servidora SIMONY
STORCHI MACHADO, Matrícula 3992, Técnico em Contabilidade, Carreira VII, Classe “D” referente ao período de
19/06/2013 a 18/06/2014 que seriam gozadas a partir
de 02 de janeiro 2015, por imperiosa necessidade do serviço público, as quais 15 (quinze) dias serão gozadas no
período 19 de janeiro a 02 de fevereiro de 2015 e os 15
(quinze) dias restantes, em período oportuno.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando
de suas atribuições legais,

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
em 02 de janeiro de 2015.		
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal

R E S O L V E:
Art. 1º - SUSPENDER, 08 (oito) dias das férias do servidor ANDERSON SODRÉ DA SILVA, Matrícula 4045, Contador, Carreira IX, Classe “A” referente ao período de
01/02/2014 a 31/05/2015 que seriam gozadas a partir de
02 de janeiro 2015, por imperiosa necessidade do serviço
público, as quais 22 (vinte e dois) dias restantes serão
gozadas, em período oportuno.

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo, na data supra.
VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

ERRATA DA PORTARIA Nº 1.088/2014

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Errata da Portaria nº 1088/2014 publicada no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, Edição 169 do dia
31/12/2014.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
em 02 de janeiro de 2015.		

Publicação Nº 7029

ERRATA

Onde se lê:
“Secretária Municipal de Finanças”
Leia-se:

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

“Secretaria Municipal de Finanças”

Prefeito Municipal

Câmara Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo, na data supra.
VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

26 SUSPENDE FERIAS DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 02/2015

Publicação Nº 6985

PORTARIA Nº. 002, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.
NOMEIA SERVIDOR

Publicação Nº 7037

PORTARIA Nº 26/2015
SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando
de suas atribuições legais,

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da
Palha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º- NOMEAR, a Senhorita JOSIANE APARECIDA
MACHADO DA SILVA, para o Cargo de Secretária Geral,
www.diariomunicipal.es.gov.br
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Referência CC-1, do Quadro de Pessoal desta Câmara
Municipal de São Gabriel da Palha-ES, enquanto durar o
impedimento da titular por motivo de gozo de férias regulamentares.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.
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PORTARIA Nº 04/2015

Publicação Nº 6987

PORTARIA Nº. 004, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.
EXONERA SERVIDOR

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da
Palha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RESOLVE:

EVERALDO JOSE DOS REIS
Presidente
RICARDO LEANDRO MAURI
1º Secretário

Art.1º- EXONERAR, a Senhorita DANDARAH TEIXEIRA
MINIÑO, do Cargo de Chefe de Gabinete, Referência CC1, do Quadro de Pessoal desta Câmara Municipal de São
Gabriel da Palha-ES.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, no Diário Oficial dos Municípios.

Certidão de Publicação
Publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia _____ de janeiro
de 2015.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Carimbo/Assinatura

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº 03/2015

EVERALDO JOSE DOS REIS
Presidente

Publicação Nº 6986

PORTARIA Nº. 003, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.
EXONERA SERVIDOR
O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da
Palha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,

RICARDO LEANDRO MAURI
1º Secretário
Certidão de Publicação
Publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia _____ de janeiro
de 2015.
Carimbo/Assinatura

RESOLVE:

PORTARIA Nº 05/2015
Art.1º- EXONERAR, o Senhor WANDERSON RUBIM DA
SILVA, do Cargo de Diretor da Diretoria de Compras, Licitações, Almoxarifado e Patrimônio, Referência CC-2, do
Quadro de Pessoal desta Câmara Municipal de São Gabriel
da Palha-ES.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, no Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
EVERALDO JOSE DOS REIS
Presidente
RICARDO LEANDRO MAURI
1º Secretário
Certidão de Publicação
Publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia _____ de janeiro
de 2015.

Publicação Nº 6988

PORTARIA Nº. 005, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.
EXONERA SERVIDOR
O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da
Palha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º- EXONERAR, a Senhora EDILEUZA MARIA CAVATI BORGO, do Cargo de Diretor da Diretoria de Protocolo, Recepção, Informação e Documentação, Referência
CC-1,
do Quadro de Pessoal desta Câmara Municipal de São Gabriel da Palha-ES.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, no Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Carimbo/Assinatura

www.diariomunicipal.es.gov.br
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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RESOLVE:

EVERALDO JOSE DOS REIS
Presidente
RICARDO LEANDRO MAURI
1º Secretário
Certidão de Publicação
Publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia _____ de janeiro
de 2015.

Art.1º- NOMEAR, o Senhor AVAI JOSÉ BASILIO DA
SILVA, para o Cargo de Diretor da Diretoria de Protocolo,
Recepção, Informação e Documentação, Referência CC1, do Quadro de Pessoal desta Câmara Municipal de São
Gabriel da Palha-ES.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, no Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Carimbo/Assinatura
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº 06/2015

Publicação Nº 7001

PORTARIA Nº. 006, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

EVERALDO JOSE DOS REIS
Presidente
RICARDO LEANDRO MAURI
1º Secretário

NOMEIA SERVIDOR
O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da
Palha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,

Certidão de Publicação
Publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia _____ de janeiro
de 2015.
Carimbo/Assinatura

RESOLVE:
Art.1º- NOMEAR, o Senhor LUIZ CARLOS DARÓS JÚNIOR, para o Cargo de Chefe de Gabinete, Referência
CC-1, do Quadro de Pessoal desta Câmara Municipal de
São Gabriel da Palha-ES.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.

São Roque do Canaã
Prefeitura
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015

Publicação Nº 7008

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
EVERALDO JOSE DOS REIS
Presidente
RICARDO LEANDRO MAURI
1º Secretário
Certidão de Publicação
Publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia _____ de janeiro
de 2015.
Carimbo/Assinatura

PORTARIA Nº 07/2015

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, através do Pregoeiro Oficial, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de
quantos possam se interessar, que fará realizar licitação
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a
aquisição de materiais de construção, em atendimento
a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do
Município de São Roque do Canaã, cujas especificações,
quantitativos e local de entrega constam da planilha de
quantidades e preços – anexo I (Termo de Referência) do
edital.
Abertura dos envelopes das propostas e documentações
dar-se-ão em sessão pública às 08:30 do dia 16/01/2015.
O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:

Publicação Nº 7002

PORTARIA Nº. 007, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.
NOMEIA SERVIDOR
O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da
Palha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,

a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br.
b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da
Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à
Rua Lourenço Roldi, Nº88 – São Roquinho – São Roque
do Canaã-ES.
Com fulcro no art. 32, §5º da Lei 8.666/1993, caso os
interessados julguem necessário, deverão solicitar cópia reprográfica no endereço citado na alínea “b” acima,
sendo que a empresa deverá solicitar junto ao Núcleo de
Atendimento ao Contribuinte-NAC a emissão do DAM (Documento de Arrecadação Municipal), pelo e-mail nacsrc@
www.diariomunicipal.es.gov.br

06/01/2015 (Terça-feira)
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saorc.com.br ou pelo telefone nº (027) 3729-1844, no
valor de R$ 3,15 (três reais e quinze centavos), devendo
posteriormente apresentar o comprovante no setor de licitações.
São Roque do Canaã – ES, 05 de Janeiro de 2015.
ALEXSANDRO FIORENTINI
Pregoeiro Oficial
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21/01/2015, se fará realizar a Licitação, na modalidade
Tomada de Preços, em regime de execução indireta de
empreitada por preço unitário, tipificada como de MENOR
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de Empresa
especializada, para a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de material, objetivando o
acabamento do pavimento inferior da Unidade de Saúde
“Ethevaldo Francisco Roldi”, localizada na Rua Olívio Perini, Bairro Cinco Casinhas nº 107, São Roque do Canaã
– ES.
O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015

Publicação Nº 7010

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, através do Pregoeiro Oficial, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de
quantos possam se interessar, que fará realizar licitação
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a
aquisição de materiais elétricos, a fim de serem utilizados
na melhoria da Rede de Iluminação Pública deste Município, com a substituição de 60 luminárias na Rua Antônio
Gil Veloso, Avenida Catarina Guidoni Volpi (trecho do Bairro Vila Verde), Rua Ricardo Gonzalez e Rua João Guerrini,
em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme descrições do Termo de Referência
(Anexo I) do edital.
Abertura dos envelopes das propostas e documentações
dar-se-ão em sessão pública às 14:30 do dia 16/01/2015.

a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br.
b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da
Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à
Rua Lourenço Roldi, Nº88 – São Roquinho – São Roque
do Canaã-ES.
Com fulcro no art. 32, §5º da Lei 8.666/1993, caso os
interessados julguem necessário, deverão solicitar cópia reprográfica no endereço citado na alínea “b” acima,
sendo que a empresa deverá solicitar junto ao Núcleo de
Atendimento ao Contribuinte-NAC a emissão do DAM (Documento de Arrecadação Municipal), pelo e-mail nacsrc@
saorc.com.br ou pelo telefone nº (027) 3729-1844, no
valor de R$ 9,00 (nove reais) devendo posteriormente
apresentar o comprovante no setor de licitações.
São Roque do Canaã – ES, 05 de Janeiro de 2015.
ALEXSANDRO FIORENTINI
Presidente da CPL

O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:
a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br.
b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da
Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à
Rua Lourenço Roldi, Nº88 – São Roquinho – São Roque
do Canaã-ES.
Com fulcro no art. 32, §5º da Lei 8.666/1993, caso os
interessados julguem necessário, deverão solicitar cópia
reprográfica no endereço citado na alínea “b” acima, sendo tal cópia fornecida somente mediante a apresentação
do comprovante de depósito no valor de R$
4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos), na conta corrente Nº 7883325 Agência: 0188 - Banco do Banestes.
São Roque do Canaã – ES, 05 de Janeiro de 2015.
ALEXSANDRO FIORENTINI
Pregoeiro Oficial

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015

Publicação Nº 7011

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, designada pelo Decreto n°
2.445 de 19/11/2014, torna público, para conhecimento
dos interessados que nos termos da Lei 8.666/93 e suas
alterações, no que couber da Lei Complementar 123/2006
e Lei Municipal n° 567/2009 e de acordo com o que consta do Processo nº 005051/2014, que às 09:00 do dia

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015

Publicação Nº 7012

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, designada pelo Decreto n°
2.445 de 19/11/2014, torna público, para conhecimento
dos interessados que nos termos da Lei 8.666/93 e suas
alterações, no que couber da Lei Complementar 123/2006
e Lei Municipal n° 567/2009 e de acordo com o que consta do Processo nº 004966/2014, que às 09:00 do dia
05/02/2015, se fará realizar a Licitação, na modalidade
Tomada de Preços, Tipo Técnica e Preço, pelo regime de
empreitada por preço global, julgada pelo Tipo Técnica e
Preços, que tem por objeto contratação empresa do ramo
de Sistemas de Informática, para a locação de sistemas
de computação, com implantação, conversão de dados
pré existentes, treinamento dos usuários, Testes e Serviços de Manutenção (técnica e legal), suporte técnico,
suporte técnico remoto, atualizações e Assessoria técnica
nos softwares de Gestão Pública Integrado, conforme especificado no item 1, sub item 1.2 (OBJETO) do edital, nas
especificações técnicas do sistema e descrição dos softwares, constantes no Anexo I (projeto básico) do edital,
no Município de São Roque do Canaã – ES.
O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:
a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br.
b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da
Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à
Rua Lourenço Roldi, Nº88 – São Roquinho – São Roque
do Canaã-ES.
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Com fulcro no art. 32, §5º da Lei 8.666/1993, caso os
interessados julguem necessário, deverão solicitar cópia reprográfica no endereço citado na alínea “b” acima,
sendo que a empresa deverá solicitar junto ao Núcleo de
Atendimento ao Contribuinte-NAC a emissão do DAM (Documento de Arrecadação Municipal), pelo e-mail nacsrc@
saorc.com.br ou pelo telefone nº (027) 3729-1844, no
valor de R$ 8,00 (oito reais), devendo posteriormente
apresentar o comprovante no setor de licitações.
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b) o conteúdo do processo administrativo nº 000017/2015,
DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora MARIA
JOSEFINA PANDOLFI GUERRINI, do cargo de Professor
PE – Educação Especial, de provimento efetivo, para o
qual foi nomeada através do Decreto nº 1.110, de 03 de
maio de 2010.

São Roque do Canaã – ES, 05 de Janeiro de 2015.
Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo.
ALEXSANDRO FIORENTINI
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Presidente da CPL

DECRETO Nº 2.491/2015

Gabinete do Prefeito, 05 de Janeiro de 2014.
Publicação Nº 6999

DECRETO Nº 2.491/2015

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã,
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI, e XXII da Lei
Orgânica Municipal, e considerando:
a)
o conteúdo do processo administrativo protocolizado sob nº 004981/2014,
DECRETA:

DECRETO Nº 2.493/2015

Publicação Nº 7004

DECRETO Nº 2.493/2015
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA PROCESSO LICITATÓRIO,
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, SOB Nº 002/2015.

Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, a partir de 02 de fevereiro de 2015, o servidor VALTER ATILIO BOSI, do cargo de Professor PF – Séries Finais do Ensino Fundamental,
de provimento efetivo, para o qual foi nomeado através
do Decreto nº 025, de 26 de janeiro de 2000.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica
Municipal, com arrimo no procedimento licitatório, modalidade tomada de preços 002/2015, em seu item 12.22 e
seus subitens,

Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo.

DECRETA:

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 1º - Ficam designados os servidores relacionados
abaixo, sob a presidência do primeiro, para constituírem a
Comissão Técnica de Avaliação com a finalidade de comprovar todas as respostas assinaladas no questionário das
especificações técnicas exigidas, integrantes do anexo VII
do edital de licitação, modalidade tomada de preços, sob
nº 02:

Gabinete do Prefeito, 05 de Janeiro de 2015.
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2.492/2015

· Presidente: Nelson Schneider Dalmonech – Tesoureiro;
· Secretária: Genilda Surlo Margon – Administradora de
Recursos Humanos;
· Membro: Patrick José Redighieri– Assistente Técnico;

Publicação Nº 7000

DECRETO Nº 2.492/2015

· Membro: Eliegi Torezani Ferrari – Contadora; e
· Membro: Carlos Magdo Dalcumune – Assistente de Patrimônio e Almoxarifado.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã,
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI e XXII da Lei
Orgânica Municipal, e considerando:
a)
a Carta de Concessão de Aposentadoria emitida
pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, referente
ao benefício de nº 608.669.498-6; e

Art. 2º - A Comissão Técnica de Avaliação poderá, durante a demonstração dos softwares aplicativos, intervir ou
não, com questionamentos e pedidos de esclarecimentos,
o que a empresa proponente deverá, através do(s) expositor(es), responder de imediato.
Art. 3º - A Comissão Técnica de Avaliação lavrará ata
com parecer conclusivo quanto à comprovação de que os
sistemas fornecidos pela empresa proponente classificada
www.diariomunicipal.es.gov.br
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em primeiro lugar atendem as especificações técnicas integrantes do Anexo VII do edital da tomada de preços nº
002/2015.
Art. 4º - Os membros da Comissão Técnica de Avaliação
não receberão qualquer forma de remuneração especial
em decorrência de suas funções como participantes da
mesma.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

PREGÃO

Autorizo o Pregoeiro Oficial a estar convocando o Representante legal da empresa acima citada para assinatura
do Contrato de prestação de serviços de cópias xerográficas necessários ao cumprimento do objeto licitado e bem
como posterior empenho.

MARCOS GERALDO GUERRA

MARCOS GERALDO GUERRA

DE

a) Miriam Campi ME – Item – 01, perfazendo o valor total
de R$ 22.821,82 (vinte e dois mil oitocentos e vinte e um
real e oitenta e dois centavos);

São Roque do Canaã - ES, 02 de Janeiro de 2015.

Gabinete do Prefeito, 05 de Janeiro de 2015.

HOMOLOGAÇÃO
0133/2014
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PRESENCIAL

Nº

Publicação Nº 7013

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
0138/2014

DE

PREGÃO

PRESENCIAL

Nº

Publicação Nº 7015

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004396/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003868/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0138/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0133/2014
Eu, Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Municipal, no uso de
minhas atribuições, após analisar todo o processo licitatório, sob o n° 003868/2014, modalidade Pregão Presencial
sob N° 133/2014, diante do relatório do Pregoeiro Oficial,
homologo-o, adjudicando à empresa ROBERTO CARLOS
GORONSIO ME, junto aos itens a ela correspondente,
conforme abaixo:

Eu, Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Municipal, no uso de
minhas atribuições, após analisar todo o processo licitatório, sob o n° 004396/2014, modalidade Pregão Presencial
sob N° 0138/2014, diante do relatório do Pregoeiro Oficial, homologo-o, adjudicando às empresas Distribuidora
Canaã Ltda ME, São Roque Material de Construção EIRELI
EPP e Cedro Material de Construção Ltda EPP, junto aos
itens a elas correspondentes, conforme abaixo:

a) ROBERTO CARLOS GORONSIO ME – Itens – 01 e 02,
perfazendo o valor total de R$ 20.593,00 (vinte mil quinhentos e noventa e três reais);

a) Distribuidora Canaã Ltda ME – Itens – 01, 03, 06, 13,
14, 15 e 18, perfazendo o valor de R$ 7.857,50 (sete mil
oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos);

Autorizo o Pregoeiro Oficial a estar convocando o Representante legal da empresa acima citada para assinatura
do Contrato de fornecimento de recarga de gás de cozinha
e de água mineral necessário ao cumprimento do objeto
licitado e bem como posterior empenho.

b) São Roque Material de Construção EIRELI EPP – Itens
– 02, 09, 10, 11, 12 e 17, perfazendo o valor total de R$
1.894,00 (um mil, oitocentos e noventa e quatro reais);

São Roque do Canaã - ES, 02 de Janeiro de 2015.

Por fim, informamos que o valor total adquirido neste certame perfaz o montante de R$ 12.272,00 (doze mil duzentos e setenta e dois reais).

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
0135/2014

DE

PREGÃO

c) Cedro Material de Construção Ltda EPP – Itens – 04, 05,
07, 08, 16 e 19, perfazendo o valor total de R$ 2.520,50
(dois mil quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos).

PRESENCIAL

Nº

Publicação Nº 7014

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003867/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0135/2014
Eu, Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Municipal, no uso de
minhas atribuições, após analisar todo o processo licitatório, sob o n° 003867/2014, modalidade Pregão Presencial
sob N° 135/2014, diante do relatório do Pregoeiro Oficial,
homologo-o, adjudicando à empresa Miriam Campi ME,
junto ao item a ela correspondente, conforme abaixo:

Autorizo a convocação dos representantes legais das empresas acima mencionadas, para assinatura do contrato
de fornecimento de material de construção necessário ao
cumprimento do objeto licitado e bem como posterior empenho.
São Roque do Canaã - ES, 02 de Janeiro de 2015.
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0140/2014

Publicação Nº 7016

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003907/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0140/2014
Eu, Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições, após analisar todo o processo licitatório,
sob o n° 003907/2014, modalidade Pregão Presencial sob N° 0140/2014, diante do relatório do Pregoeiro Oficial,
homologo-o, adjudicando à empresa POSTO IZAURA LTDA junto aos itens a ela correspondente, conforme abaixo:
a) POSTO IZAURA LTDA – Lotes – 01, 02 e 03, perfazendo o valor global de R$ 1.487.698,52 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).
Autorizo a convocação do representante legal da empresa acima mencionada, para fornecimento de combustível
para os veículos pertencentes à frota municipal, necessários ao cumprimento do objeto licitado e bem como posterior
empenho.
São Roque do Canaã - ES, 02 de Janeiro de 2015.
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

LEI Nº 747/2015

Publicação Nº 6965

LEI Nº 747/2015
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 407/2007 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do Art. 57 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado na Lei Municipal 407, de 12 de junho de 2007, Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos
Servidores Municipais da Área da Saúde, o cargo de Biólogo, conforme quadro abaixo:
Grupo ocupacional

Classe

Cargo

CBO

Carga Horária
Semanal

Escolaridade Mínima para Ingresso

GRUPO SUPERIOR
DE SERVIÇOS DA
ÁREA DA SAÚDE

L

Biólogo

2211

40 Horas

Curso superior em Biologia ou Ciências Biológicas, e Registro no respectivo Conselho
de Classe.

Parágrafo único - O pré-requisito para o provimento do cargo criado no “caput” deste artigo, classe a que pertence
à descrição de suas atribuições, com carga horária, escolaridade mínima exigida para ingresso, são os dispostos no
Anexo I desta lei.
Art. 2º - Ficam criadas, na Lei Municipal 407, de 12 de junho de 2007, Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração
dos Servidores Municipais da Área da Saúde, as vagas nos seguintes cargos, conforme quadro abaixo:
Grupo Ocupacional

Classe

Quant. de
Vagas

Cargos

CBO

Carga
Horária
Semanal

Escolaridade Mínima para Ingresso

GRUPO DE APOIO
À SAÚDE

D

01

Auxiliar de Enfermagem

3222

44 Horas

Ensino médio, habilitação para desempenho da função, registro no
COREN.

GRUPO SUPERIOR
DE SERVIÇOS DA
ÁREA DA SAÚDE

L

01

Biólogo

2211

40 Horas

Curso superior em Biologia ou Ciências Biológicas e Registro no respetivo Conselho de Classe
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Art. 3º - A escolaridade mínima exigida para ingresso no
cargo de Auxiliar Técnico de Laboratório passa a ser:

Escolaridade Mínima para Ingresso
Ensino Médio. Curso de Técnico em Laboratório, registro
no respectivo conselho de classe.
Art. 4º - Os quantitativos dos cargos criados e existentes
são os constantes do Anexo II, desta Lei.
Art. 5º - Com as alterações estabelecidas por esta Lei,
o anexo I (Descrição dos cargos) e o anexo II (distribuição de cargos por grupo ocupacional e requisito para
ingresso), da Lei 407/2007 passam a ser o anexo III e
II da presente lei.
Art. 6º - As despesas autorizadas na presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 05 de Janeiro de 2015.
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal
ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO
CARGO: Biólogo
CBO - 2211
CÓDIGO: L
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. formular, elaborar, coordenar, supervisionar, orientar e
executar projetos, trabalhos, análises, experimentaçoes,
ensaios e pesquisas científicas básicas e/ou aplicadas nas
mais variadas áreas da biologia ou a ela ligada, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes
desses trabalhos;
2. realizar estudos e pesquisas ligadas a saúde pública,
epidemiologia de doenças transmissiveis e controle de vetor;
3. participar do planejamento, orgazinação e execução
das ações dos sistemas de vigilância em saúde, visando à
saúde pública;
4. desenvolver pesquisas e investigações com animais
vetores, animais pragas e outros animais prejudiciais,
procedendo na sua identificação, erradicação, manejo e
controle populacional, visando à saúde pública;
5. liberar laudos, resultados e perícias;
6. assumir a responsabilidade técnica do laboratório municipal,
7. coletar material coprológico e hematológico de pacientes,
8. preparar material para estudo através de sedimentação, montagem de lâminas e coloração, assim como analisar e emitir laudo;
9. executar tarefas técnicas para garantir a integridade
física, química e biológica do material biológico coletado;
10. proceder ao registro, identificação, separação,
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distribuição, acondicionamento, conservação, transporte
e descarte de amostra ou de material biológico;
11. preparação de soluções e reagentes para aplicação
em meios de cultura e outros;
12. coletar, preparar e analisar exames laboratoriais de
carácter hematológico, imuno-sorológico, bacteriano, virológico e parasitológico humano;
13. realizar orientação quanto à coleta de material biológico;
14. organizar o estoque e proceder ao levantamento de
material de consumo para o setor, revisando a provisão e
a requisição necessária;
15. zelar pela manutenção, limpeza, assepsia, conservação de equipamentos, desinfecção e esterilização de materiais e vidrarias de uso constante;
16. executar levantamento de espécies vetoriais e doenças infectocontagiosas e organismos por eles veiculados,
utilizando técnicas específicas, procedendo a sua identificação, exames e outros estudos;
17. realizar coleta e envio de amostras de água para consumo humano, para análise e identificação de coliformes
fecais e demais fatores com vistas ao resguardo da saúde
pública;
18. monitorar a qualidade do solo, água e ar, além de gerenciar os sistemas de informação do ministério da saúde
referente aos mesmos;
19. participar de treinamento, cursos e campanhas educativas no que diz respeito à biologia sanitária e sua relação com a saúde pública;
20. utilizar recursos de informática;
21. operar equipamentos análiticos e de suporte, bem
como checar, calibrar e fazer manutenção corretiva dos
mesmos;
22. prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e
família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos;
23. conhecer, interpretar e estabelecer condições para o
cumprimento das legislações e notas técnicas pertinentes
à função;
24. cumprir o código de ética referente ao cargo de biólogo no exercício de suas atividades;
25. avaliar a situação geral e medidas a serem adotadas
através de investigação dos dados do paciente, visita domiciliar, possível localização e combate de vetores;
26. realizar o controle da qualidade microbiológica da
água envolvendo coleta de amostras de água para análise
microbiológica;
27. participar da elaboração e acompanhamento da politica e programas e campanhas de saúde pública, executando treinamento de operadores para realização de campanhas de controles de insetos, roedores e outros animais
nocivos, que funcionam como vetores;
28. proferir palestras para esclarecimento a população
quanto às diversas patologias transmitidas pelos organismos vetores;
29. executar outras tarefas correlatas e inerentes ao exercício profissional.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais, podendo ser exigido a prestação de serviço relacionados à saúde pública
aos sábados, domingos e feriados, bem como ser exigidos
plantões de acordo com a escala organizada, sujeitos ao
uso de equipamento de proteção indidual.
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Curso superior em Biologia ou Ciências Biológicas e Registro no respetivo Conselho de Classe.
RESPONSABILIDADES:
1.
2.
3.
4.

Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual.
Pelo serviço executado;
Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde
ANEXO II
(A que se refere o Art. 5º da Lei 747/2015)
(Anexo II da Lei 407/2007)
DISTRIBUIÇÃO DE CARGO POR GRUPO OCUPACIONAL
E REQUISITO PARA INGRESSO
Grupo ocupacional

GRUPO DE APOIO
À SAÚDE

GRUPO TECNICO
DE SERVIÇOS DA
ÁREA DA SAÚDE

GRUPO SUPERIOR
DE SERVIÇOS DA
ÁREA DA SAÚDE

Classe

Quant.
de Vagas

CBO

Carga
Horária
Semanal

A

28

Agente
Saúde

5151

44 Horas

B

05

Agente de Combate a Endemias

5151

44 Horas

D

13

Auxiliar de Enfermagem

3222

44 Horas

B

01

Auxiliar de
Dentário

3224

44 Horas

E

2

Agente Fiscal Sanitário

3522

44 Horas

E

01

Auxiliar Técnico de Laboratório

3242

44 Horas

L

01

Biólogo

2211

40 Horas

L

04

Enfermeiro

2235

40 Horas

L

03

Farmacêutico

2234

40 Horas

I

02

Fisioterapeuta

2236

30 Horas

H

01

Médico Auditor em Saúde
Pública

2231

20 Horas

H

02

Médico Clínico Geral

2231

20 Horas

Cargos
Comunitário

de

Consultório

Escolaridade Mínima para Ingresso
Ensino Fundamental Completo.
Ensino Médio e Domínio da Legislação e Carteira Nacional de Habilitação "AB"
Ensino médio, habilitação para desempenho da função, registro no
COREN.
Ensino médio e Curso de Qualificação
Profissional de Auxiliar de Consultório
Dentário, promovido pela Associação
Brasileira de Odontologia, com duração mínima de 600 horas, Registro
no respectivo conselho.
Ensino Médio, Domínio da Legislação
e Carteira Nacional de Habilitação
“AB”.
Ensino Médio. Curso de Técnico em
Laboratório , registro no CRF.
Curso superior em Biologia ou Ciências Biológicas e Registro no respetivo Conselho de Classe.
Superior em Enfermagem, registro
no respectivo conselho.
Curso superior em Farmácia, Registro
no respectivo Conselho.
Curso superior em fisioterapia, Registro no respectivo conselho.
Curso Superior em Medicina, Registro no respectivo Conselho, Título
de especialização em Auditoria em
Serviços de Saúde ou Administração
Hospitalar e Serviços de Saúde concedidos pelas Sociedades Médicas,
com registro no CRM.
Curso Superior em Medicina, Registro
no respectivo Conselho, residência
em clinica médica reconhecida pelo
MEC e/ou Título de especialização
concedido pelas Sociedades Médicas,
com registro no CRM na área de Clinica Médica.
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Continuação do ANEXO II
(A que se refere o Art. 5º da Lei 747/2015)
(Anexo II da Lei 407/2007)
DISTRIBUIÇÃO DE CARGO POR GRUPO OCUPACIONAL
E REQUISITO PARA INGRESSO

GRUPO SUPERIOR
DE SERVIÇOS DA
ÁREA DA SAÚDE

H

02

Médico Ginecologista

2231

20 Horas

H

02

Médico Pediatra

2231

20 Horas

G1

14

Médico Plantonista

2231

12 Horas

H

01

Médico Veterinário

2233

20 Horas

H

03

Odontólogo

2232

20 Horas

Curso Superior em Medicina, Registro no respectivo Conselho, residência reconhecida pelo MEC e/ou Curso
de especialização concedido pelas
Sociedades Médicas, com registro no
CRM na área de ginecologia.
Curso Superior em Medicina, Registro no respectivo Conselho, residência reconhecida pelo MEC e/ou Título
de especialização concedido pelas
Sociedades Médicas, com registro no
CRM na área Pediatria.
Curso Superior em Medicina, Registro
no respectivo Conselho e experiência
profissional de 02 anos na área de urgência e emergência no atendimento
de adultos e crianças.
Curso Superior em Medicina Veterinária, Registro no respectivo Conselho.
Curso Superior em odontologia, Registro no respectivo Conselho.

ANEXO III
(A que se refere o Art. 5º da Lei 747/2015)
(ANEXO I da Lei 407/2007)
DESCRIÇÃO DOS CARGOS
CARGO: Agente Comunitário de Saúde
CBO – 5151
CÓDICO: A
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando
as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade;
2. Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade;
3. Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva;
4. Estimular à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;
5. Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família;
6. Participar em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de
vida;
7. Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea;
8. Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a
prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe;
9. Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados;
10. Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
11. Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde,
por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco;
12. Realizar a prevenção e controle da malária e da dengue;
13. Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos;
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14. Promover a imunização de rotina às crianças e gestantes, encaminhando-as ao serviço de referência ou criando
alternativas de facilitação de acesso;
15. Incentivar o aleitamento materno exclusivo;

Página 38

2. Pelo serviço executado;
3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente à sua disposição.

16. Orientar os adolescentes e familiares na prevenção de
DST/AIDS, gravidez precoce e uso de drogas;

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

17. Identificar e encaminhar as gestantes para o serviço
de pré-natal na unidade de saúde de referência;

CBO - 5151

CARGO: Agente de Combate a Endemias

18. Realizar ações educativas para a prevenção do câncer
cérvico-uterino e de mama, encaminhando as mulheres
para realização dos exames periódicos nas unidades de
saúde de referência;

CÓDICO: B

19. Realizar ações educativas sobre métodos de planejamento familiar;

1. Desenvolver ações de vigilância em saúde;

20. Realizar atividades de educação nutricional nas famílias e na comunidade;
21. Realizar atividades de prevenção e promoção de saúde do idoso;
22. Incentivar a comunidade na aceitação e inserção social dos portadores de deficiência psicofísica;
23. Orientar as famílias e à comunidade para a prevenção
e o controle das doenças endêmicas;
24. Estimular a participação comunitária para ações que
visem a melhoria da qualidade de vida da comunidade;
25. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho.
26. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de
suas atividades;
27. Desenvolver atividades nas unidades básicas de saúde, desde que vinculadas às atribuições acima.
28. Desenvolver suas ações nos domicílios de sua área de
responsabilidade e juntos às unidades para programação
e supervisão de suas atividades.

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
2. Orientar a comunidade quanto aos meios de controle e
prevenção de doenças;
3. Encaminhar às Unidades de Referência os casos de
suspeita de doenças e situações, objeto de vigilância;
4. Realizar ações de saneamento e melhoria do meio ambiente, através de visitas domiciliares periódicas;
5. Realizar controle químico de vetores, roedores e outros
agentes de doenças e agravos em imóveis no Município;
6. Realizar captura e recolhimento de animais domésticos
no Município;
7. Executar a contenção e manipulação de animais domésticos para procedimentos veterinários;
8. Auxiliar na realização de inquérito epidemiológico e demais pesquisas de vigilância;
9. Realizar atividades de mutirão de limpeza e higienização de locais e equipamentos utilizados nas ações de
prevenção e controle das zoonoses;
10. Participar de ações e campanhas de imunização, inclusive animal, no Município;

29. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

11. Conduzir veículos automotores do Município para consecução das atividades principais descritas acima, recolhendo-o ao local destinado após concluída a jornada diária;

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

12. Comunicar qualquer defeito que eventualmente ocorra nos veículos;

Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas
e vinte) horas mensais, deslocamento diário em visistas
domiciliares de sua área, podendo ser exigido a prestação de serviço relacionados à saúde pública aos sábados,
domingos e feriados, sugeitos ao uso de equipamento de
proteção individual.

13. Manter os veículos utilizados em perfeitas condições
de funcionamento e zelar pela sua conservação;

Especial: desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações
educativas nos domicílios e nas comunidades sob supervisão competente.

16. Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle
de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do
gestor local.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

17. Registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários específicos;

Idade Mínima: 18 anos;
Residência: residir na área da comunidade em que atuar,
desde a data da publicação do edital do concurso público;
Grau de Instrução: Ensino Fundamental Completo;
RESPONSABILIDADES:
- Usar material e equipamento de proteção indidual
1. Pelo uso de uniforme e equipamento de proteção individual;

14. Promover o abastecimento de combustível e verificar
água e óleo;
15. Verificar o funcionamento do sistema elétrico e informar qualquer defeito percebido;

18. Seguir seu itinerário de trabalho conforme estabelecido pela coordenação municipal da Vigilância Ambiental;
19. Utilizar corretamente o equipamento de proteção individual;
20. Repassar ao supervisor os problemas de maior grau
de complexidade não solucionados;
21. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho.
22. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais, podendo ser exigido a prestação de
serviço relacionados à saúde pública aos sábados, domingos e feriados, sujeitos ao uso de equipamento de proteção indidual.
Especial: o exercício do cargo sujeita o servidor a deslocar-se periodicamente, visto a necessidade de visitas domiciliares, bem como desenvolver e executar atividades
de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio
de ações educativas nos domicílios e nas comunidades
sob supervisão competente.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Ensino médio, domínio da legislação
referente à Vigilância Epidemiológica, e Carteira Nacional
de Habilitação nas categorias “AB”.
RESPONSABILIDADES:
1. Pelo uso de uniforme e equipamento de proteção individual;
2. Pelo serviço executado;
3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
4. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde
CARGO: Agente Fiscal Sanitário
CBO - 3522
CÓDICO: E
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, verificando o cumprimento das normas de
higiene sanitária contidas na legislação em vigor;
2. Proceder à fiscalização dos estabelecimentos de venda
de gêneros alimentícios, inspecionando a qualidade, o estado de conservação e as condições de armazenamento
dos produtos oferecidos ao consumo;
3. Proceder à fiscalização dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam alimentos, inspecionando as condições de higiene das instalações, dos equipamentos e das
pessoas que manipulam os alimentos;
4. Colher amostras de gêneros alimentícios para análise
em laboratório, quando for o caso;
5. Providenciar a interdição da venda de alimentos impróprios ao consumidor;
6. Inspecionar poços, fossas, rios, drenos, pocilgas e
águas estagnadas em geral, examinando a existência de
focos de contaminação e coletando material para posterior análise;
7. Inspecionar, sob supervisão de profissional da área,
hotéis, restaurantes, laboratórios de análises clínicas,
farmácias, consultórios médicos ou odontológicos, entre
outros, observando a higiene das instalações, documentos necessários para funcionamento e responsabilidade
técnica;
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8. Inspecionar, sob supervisão de profissional da área,
as condições sanitárias dos logradouros públicos, locais
e estabelecimentos de repouso, de reuniões e diversão
pública em geral, cemitérios, necrotérios, bem como das
medidas sanitárias referentes às inumações, exumações,
translações e cremações;
9. Comunicar as infrações verificadas, propor a instauração de processos e proceder às devidas autuações de
interdições inerentes à função;
10. Orientar o comércio e a indústria quanto às normas de
higiene sanitária;
11. Providenciar a interdição de locais com presença de
animais, tais como pocilgas e galinheiros que estejam
instalados em desacordo com as normas constantes do
Código de Posturas do Município;
12. Zelar pelas condições de saúde dos animais, observando-os e identificando os doentes comunicando a ocorrência ao superior imediato para evitar a contaminação
dos demais;
13. Elaborar relatórios das inspeções realizadas, bem
como assinar documentos de rotina de trabalho tais como
mapa diário de visitas, notificações, termos de intimação,
autos de multa, infração, interdição, entre outros;
14. Proceder apreensão e inutilização e coleta de amostras para análise, efetuando embargos, interdições, notificar, intimar, autoar, interditar e adverter, praticar a intervenção administrativa prevista na legislação de consumo
e serviço;
15. Elaborar replica e treplicas fiscais, em processos de
recurso, oriundos de penalidades impostas em decorrência do poder de polícia do Município nas relações de consumo e serviços
16. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e
família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos;
17. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de
suas atividades;
18. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho.
19. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais, podendo ser exigido a prestação de
serviço relacionados à saúde pública aos sábados, domingos e feriados, sujeitos ao uso de equipamento de proteção indidual.
Especial: o exercício do cargo sujeita o servidor a deslocar-se periodicamente, visto a necessidade de vistorias,
bem como exige atividade externa, a qualquer hora do
dia ou da noite, em estabelecimento ou casa de diversão
sujeita ao controle e vistoria do poder fiscal e de polícia
administrativa.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Ensino médio, Carteira Nacional de
Habilitação nas categorias “AB”, domínio na legislação referente à vigilância sanitária.
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RESPONSABILIDADES:
1. Pelo uso de uniforme e equipamento de proteção individual;
2. Pelo serviço executado;
3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
4. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde
CARGO: Auxiliar de Consultório Dentário - ACD
CBO – 3224
CÓDICO: B
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico;
2. Preencher e anotar fichas clínicas com dados individuais dos pacientes, bem como boletins de informações
odontológicas;
3. Informar os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por telefone;
4. Controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao
histórico dos pacientes, organizando-os e mantendo-os
atualizados, para possibilitar ao cirurgião-dentista consultá-los, quando necessário;
5. Atender os pacientes, procurando identificá-los, averiguando as necessidades e o histórico clínico dos mesmos,
para prestar-lhes informações, receber recados ou encaminhá-los ao Cirurgião Dentista;
6. Proceder à desinfecção e à esterilização dos materiais e
dos instrumentos utilizados no consultório;
7. Revelar e montar radiografias intra-orais;
8. Preparar o paciente para o atendimento;
9. Auxiliar o Cirurgião Dentista e o Técnico de Higiene
Dental no atendimento ao paciente e no preparo do material a ser utilizado na consulta;
10. Instrumentar o Cirurgião Dentista e o Técnico em Higiene Dental junto à cadeira operatória;
11. Promover o isolamento do campo operatório;
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diagnósticos epidemiológicos entre outros, identificando
grupos e áreas de risco e contextualizando o processo de
saúde e doença bucal;
21. Atuar em parceria com os demais profissionais da sua
equipe de saúde, promovendo a interdisciplinaridade na
equipe;
22. Preencher o mapa de produtividade da unidade, entregando-o no prazo solicitado pela sua chefia imediata;
23. Fazer uso de microcomputador para organização de
arquivos eletrônicos e digitação de comunicação quando
necessário;
24. Solicitar, estocar, observando as condições para a preservação dos materiais odontológicos, controlando o nível
de estoque e prazos de validade, informando ao superior
imediato as necessidades;
25. Preparar e organizar instrumental e materiais necessários;
26. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de
suas atividades;
27. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho.
28. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais, podendo ser exigido a prestação de
serviço relacionados à saúde pública à noite, aos sábados,
domingos e feriados, sujeitos ao uso de equipamento de
proteção indidual.
Especial: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações
educativas nos domicílios e nas comunidades sob supervisão competente.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Ensino médio e Curso de Qualificação Profissional de Auxiliar de Consultório Dentário, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia, com
duração mínima de 600 horas, Registro no respectivo
conselho.

12. Manipular materiais de uso odontológico;
13. Auxiliar na aplicação de métodos preventivos para
controle de cárie dental;
14. Receber, registrar e encaminhar material para exame
de laboratório, de acordo com orientações recebidas;
15. Orientar os pacientes sobre higiene bucal;
16. Zelar pela assepsia, conservação e recolhimento de
material mantendo o equipamento odontológico em estado funcional, para assegurar os padrões de qualidade e
funcionalidade requeridos;
17. Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das
dependências do local de trabalho;
18. Providenciar a distribuição e a reposição de estoques
de medicamentos, de acordo com orientação superior;

RESPONSABILIDADES:
1. Pelo uso de uniforme e equipamento de proteção individual
2. Pelo serviço executado;
3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
4. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde
CARGO: Auxiliar de Enfermagem
CBO - 3222

19. Colaborar na orientação ao público em campanhas de
prevenção à cárie;

CÓDIGO: D

20. Auxiliar na identificação dos principais problemas
de saúde bucal de determinada população, através de

ATRIBUIÇÕES:

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
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1. Receber, registrar, verificar temperatura, pulso, respiração e encaminhar pacientes para atendimento médico;
2. Realizar atividades de nível médio, de certa complexidade, envolvendo a execução de serviços auxiliares de
enfermagem;
3. Auxiliar nos serviços de enfermagem;
4. Fazer curativos, de acordo com a orientação recebida;
5. Atender sob supervisão, aos doentes de acordo com
recomendações e prescrições médicas;
6. Verificar temperatura, pulso e respiração e anotar os
resultados no prontuário;
7. Ministrar medicamentos prescritos, sob supervisão;
8. Aplicar vacinas;
9. Transportar ou acompanhar pacientes;
10. Preparar pacientes para atos cirúrgicos e outros sob
supervisão;
11. Atender isolamento, de acordo com instruções recebidas, prestar socorros de urgência;
12. Realizar atividade simples de lactário e berçário;
13. Promover e fazer a higienização de doentes sob supervisão;
14. Orientar individualmente o paciente, em relação a sua
higiene pessoal;
15. Pesar e medir pacientes;
16. Auxiliar o paciente a alimentar-se quando solicitado;
17. Registrar ocorrências relativas a doentes;
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35. Colher material para exames laboratoriais;
36. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e
zelar por sua segurança, inclusive:
a) Alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se.
b) Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipe e de
dependência de unidades de saúde.
37. Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de
pacientes;
38. Participar dos procedimentos pós-morte.
39. Participar do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN para crianças e gestantes, verificando
peso e estatura, preenchendo gráficos para a elaboração
de mapas estatísticos de baixo peso e recuperados.
40. Tratar com respeito e urbanidade colegas de trabalho,
pacientes e seus familiares, não prescindindo de igual tratamento;
41. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e
família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos;
42. Cumprir o código de ética de enfermagem no exercício
de suas atividades;
43. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho;
44. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

18. Coletar materiais para exames de laboratório;
19. Preparar o instrumental para aplicação de vacinas e
injeções;
20. Remover aparelhos e outros objetos utilizados pelos
pacientes;
21. Preparar salas de cirurgia e unidades de pacientes;
22. Limpar, preparar, esterilizar, distribuir ou guarda de
materiais cirúrgicos e outros;
23. Desenvolver atividades de apoio nas salas de consulta
e tratamento de pacientes;
24. Prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias,
ambulatórios e seções de enfermagem;
25. Providenciar no abastecimento de material de enfermagem e médico;
26. Participar de programas de educação sanitária;
27. Participar do ensino ou cursos para Auxiliares de Enfermagem;
28. Apresentar relatórios referentes às atividades sob sua
supervisão;
29. Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias
à execução das atividades próprias do cargo;
30. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão;
31. Realizar Controle hídrico;
32. Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma,
enema e calor ou frio;
33. Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em
doenças transmissíveis;
34. Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio
de diagnóstico.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 44 (quarenta e quatro)
horas semanais e 220 (duzentas e vinte) horas mensais,
podendo ser exigido a prestação de serviço relacionados
à saúde pública aos sábados, domingos e feriados, bem
como ser exigidos plantões de acordo com a escala organizada, sujeitos ao uso de equipamento de proteção
indidual.
Grupo especial (em extinção): Jornada de trabalho:
máximo 36 (trinta e seis) horas semanais e 180 (cento
e oitenta) horas mensais, podendo ser exigido a prestação de serviço relacionados à saúde pública aos sábados,
domingos e feriados, bem como ser exigidos plantões de
acordo com a escala organizada, sujeitos ao uso de equipamento de proteção indidual.
Especial: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações
educativas nas comunidades sob supervisão competente.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução - Ensino médio e habilitação para
desempenho da função, registro no COREN.
RESPONSABILIDADES:
1. Pelo uso de uniforme e de equipamentos de proteção
individual;
2. Pelo serviço executado;
3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
4. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
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LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

RESPONSABILIDADES:

CARGO: Auxiliar Técnico de Laboratório

1. Pelo uso de equipamento de proteção individual

CBO: 3242

2. Pelo serviço executado;

CÓDICO: E

3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados
com a área de atuação, realizando ou orientando coleta,
análise e registros de material e substâncias através de
métodos específicos;

4. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde
CARGO: Biólogo

2. Preparar reagentes, peças e outros materiais utilizados
em experimentos;

CBO - 2211

3. Proceder à limpeza e conservação de instalações, equipamentos e materiais dos laboratórios;

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01

4. Proceder ao controle de estoque dos materiais de consumo dos laboratórios;
5. Responsabilizar-se por pequenos depósitos e/ou almoxarifados dos setores que estejam alocados;
6. Utilizar recursos de informática;
7. Coletar, receber e distribuir material biológicos de pacientes;
8. Preparar amostra do material biológico e realizar exames conforme protocolo;
9. Operar equipamentos analíticos e de suporte;
10. Executar, checar, calibrar e fazer manutenção corretiva dos equipamentos;
11. Administrar e organizar o seu local de trabalho;
12. Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos
de boas práticas, qualidade e biossegurança;
13. Mobilizar capacidade de comunicação oral e escrita
para efetuar registros, dialogar com a equipe de trabalho
e orientar os pacientes quanto à coleta do material biológico.
14. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e
família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos;
15. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho.
16. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível
de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensal. A prestação de serviço aos sábados,
domingos e feriados, sujeitos ao uso de equipamento de
proteção individual.
Especial: Desenvolver e executar atividades de promoção
da saúde, por meio de ações educativas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Ensino Médio, curso técnico em laboratório, registro no respectivo conselho de classe.

CÓDIGO: L
ATRIBUIÇÕES:
1. formular, elaborar, coordenar, supervisionar, orientar e
executar projetos, trabalhos, análises, experimentaçoes,
ensaios e pesquisas científicas básicas e/ou aplicadas nas
mais variadas áreas da biologia ou a ela ligada, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes
desses trabalhos;
2. realizar estudos e pesquisas ligadas a saúde pública,
epidemiologia de doenças transmissiveis e controle de vetor;
3. participar do planejamento, orgazinação e execução
das ações dos sistemas de vigilância em saúde, visando à
saúde pública;
4. desenvolver pesquisas e investigações com animais
vetores, animais pragas e outros animais prejudiciais,
procedendo na sua identificação, erradicação, manejo e
controle populacional, visando à saúde pública;
5. liberar laudos, resultados e perícias;
6. assumir a responsabilidade técnica do laboratório municipal,
7. coletar material coprológico e hematológico de pacientes,
8. preparar material para estudo através de sedimentação, montagem de lâminas e coloração, assim como analisar e emitir laudo;
9. executar tarefas técnicas para garantir a integridade
física, química e biológica do material biológico coletado;
10. proceder ao registro, identificação, separação, distribuição, acondicionamento, conservação, transporte e
descarte de amostra ou de material biológico;
11. preparação de soluções e reagentes para aplicação
em meios de cultura e outros;
12. coletar, preparar e analisar exames laboratoriais de
carácter hematológico, imuno-sorológico, bacteriano, virológico e parasitológico humano;
13. realizar orientação quanto à coleta de material biológico;
14. organizar o estoque e proceder ao levantamento de
material de consumo para o setor, revisando a provisão e
a requisição necessária;
15. zelar pela manutenção, limpeza, assepsia, conservação de equipamentos, desinfecção e esterilização de materiais e vidrarias de uso constante;
16. executar levantamento de espécies vetoriais e doenças infectocontagiosas e organismos por eles veiculados,
utilizando técnicas específicas, procedendo a sua identificação, exames e outros estudos;
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17. realizar coleta e envio de amostras de água para consumo humano, para análise e identificação de coliformes
fecais e demais fatores com vistas ao resguardo da saúde
pública;

sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

18. monitorar a qualidade do solo, água e ar, além de gerenciar os sistemas de informação do ministério da saúde
referente aos mesmos;

CARGO – Enfermeiro

19. participar de treinamento, cursos e campanhas educativas no que diz respeito à biologia sanitária e sua relação com a saúde pública;
20. utilizar recursos de informática;
21. operar equipamentos análiticos e de suporte, bem
como checar, calibrar e fazer manutenção corretiva dos
mesmos;
22. prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e
família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos;
23. conhecer, interpretar e estabelecer condições para o
cumprimento das legislações e notas técnicas pertinentes
à função;
24. cumprir o código de ética referente ao cargo de biólogo no exercício de suas atividades;
25. avaliar a situação geral e medidas a serem adotadas
através de investigação dos dados do paciente, visita domiciliar, possível localização e combate de vetores;
26. realizar o controle da qualidade microbiológica da
água envolvendo coleta de amostras de água para análise
microbiológica;
27. participar da elaboração e acompanhamento da politica e programas e campanhas de saúde pública, executando treinamento de operadores para realização de campanhas de controles de insetos, roedores e outros animais
nocivos, que funcionam como vetores;
28. proferir palestras para esclarecimento a população
quanto às diversas patologias transmitidas pelos organismos vetores;
29. executar outras tarefas correlatas e inerentes ao
exercício profissional.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais, podendo ser exigido a prestação de serviço relacionados à saúde pública
aos sábados, domingos e feriados, bem como ser exigidos
plantões de acordo com a escala organizada, sujeitos ao
uso de equipamento de proteção indidual.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Curso superior em Biologia ou Ciências Biológicas e Registro no respetivo Conselho de Classe.
RESPONSABILIDADES:
1. Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual.
2. Pelo serviço executado;
3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
4. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde
CBO - 2235
CODICOS – L – 40 (quarenta) horas
J – 36 (trinta e seis) horas
PADRÃO DE VENCIMENTO – 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Identificar as necessidades de enfermagem, realizando
entrevistas e participar de reuniões com vistas à preservação e recuperação da saúde individual ou coletiva;
2. Elaborar plano de enfermagem;
3. Executar diversas tarefas de enfermagem, monitoração
e aplicação de respiradores artificiais;
4. Prestar cuidados de conforto, aplicação de diálise peritonial, dosoterapia, cateterismo, instilações, lavagens de
estômago, vesicais e outros tratamentos, valendo-se dos
seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior
grau possível de bem-estar físico, mental e social aos pacientes;
5. Executar tarefas complementares ao tratamento médico especializado;
6. Supervisionar o preparo do paciente, o material e o
ambiente, para assegurar maior eficiência na realização
dos exames e tratamentos;
7. Efetuar testes de sensibilidade;
8. Fazer curativos, imobilizações especiais e ministrar medicamentos e tratamentos em situações de emergência,
empregando técnicas usuais ou específicas;
9. Adaptar aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados, realizando entrevistas;
10. Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviço e
atribuições diárias e especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar desempenho adequado dos serviços de enfermagem;
11. Coordenar e supervisionar o pessoal da equipe de
enfermagem, requisitar e controlar entorpecentes e psicotrópicos, apresentando a receita médica devidamente
preenchida e dando saída no “livro de controle”, para evitar desvios dos mesmos e atender às disposições legais;
12. Desenvolver atividades técnicas-administrativas na
elaboração de normas, instruções, roteiros e rotinas específicas, para padronizar procedimentos e racionalizar os
trabalhos;
13. Registrar as observações, tratamentos executados e
ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando
-as em fichário apropriado;
14. Preparar relatório geral, para documentar a evolução
da doença e possibilitar o controle da saúde;
15. Realizar as atividades correspondentes às áreas prioritárias de internação na atenção básica.
16. Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos
Auxiliares de Enfermagem com vistas ao desempenho de
suas funções.
17. No nível de suas competências, executar assistência
básica e ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária;
18. Realizar ações de saúde em diferentes ambientes;
19. Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;
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20. Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo indicação para a continuidade da assistência prestada;
21. Realizar procedimentos de enfermagem, conforme
protocolo estabelecido nos programas do Ministério da
Saúde, e as disposições legais da profissão;
22. Registrar em formulários próprios a produção e os relatórios dos sistemas de informação implantados no município;
23. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e
família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos;
24. Cumprir o código de ética de enfermagem no exercício
de suas atividades;
25. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho;
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1. Responsabilizar-se pelos medicamentos sob sua guarda;
2. Controlar o estoque de medicamentos, e colaborar na
elaboração de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e
toxicológicas;
3. Emitir parecer técnico a respeito de produtos e equipamentos utilizados na farmácia, principalmente em relação
à compra de medicamentos;
4. Controlar psicotrópicos e fazer os boletins de acordo
com a vigilância sanitária;
5. Planejar e coordenar a execução de Assistência Farmacêutica no Município;
6. Coordenar o consumo e a distribuição dos medicamentos;
7. Elaborar e promover os instrumentos necessários,
objetivando o desempenho adequado das atividades de
armazenamento, distribuição, dispensação e controle de
medicamentos pelas unidades de saúde;
8. Avaliar o custo do consumo de medicamentos;

26. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

9. Realizar supervisão técnico-administrativa em unidades
de saúde do Município no tocante a medicamentos e sua
utilização;

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

10. Realizar treinamentos e orientar os profissionais da
área;

Jornada de trabalho: máximo 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais, podendo ser exigido a prestação de serviço relacionados à saúde pública
aos sábados, domingos e feriados, bem como ser exigidos
plantões de acordo com a escala organizada, sujeitos ao
uso de equipamento de proteção indidual.
Grupo especial (em extinção): Jornada de trabalho:
máximo 36 (trinta e seis) horas semanais e 180 (cento
e oitenta) horas mensais, podendo ser exigido a prestação de serviço relacionados à saúde pública aos sábados,
domingos e feriados, bem como ser exigidos plantões de
acordo com a escala organizada, sujeitos ao uso de equipamento de proteção indidual.
Especial: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações
educativas nas comunidades.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Curso Superior em Enfermagem,
Registro no respectivo conselho.
RESPONSABILIDADES:
5. Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual.
6. Pelo serviço executado;
7. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
8. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde
CARGO: Farmacêutico
CBO - 2234
CÓDICO: L
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:

11. Dispensar medicamentos e acompanhar a dispensação realizada por servidores subordinados, dando orientação necessária e iniciar o acompanhamento do uso (farmacovigilância);
12. Realizar procedimentos técnicos administrativo no tocante a medicamento a serem utilizados;
13. Acompanhar a validade dos medicamentos e seus remanejamentos;
14. Fiscalizar farmácias e drogarias quanto ao aspecto sanitário;
15. Executar manipulação de ensaios farmacêuticos, pesagem, mistura e conservação;
16. Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo
receituário médico;
17. Elaborar manuais de procedimentos, buscando normatizar e operacionalizar o funcionamento do estabelecimento, criando padrões técnicos e sanitários de acordo
com a legislação;
18. Dispensar medicamentos, informando de forma clara
e compreensiva, sobre o modo correto de administração
dos medicamentos e alertar para possíveis reações adversas;
19. Orientar sobre os perigos da auto-medicação;
20. Participar ativamente em programas educacionais de
saúde pública, promovendo o uso racional de medicamentos;
21. Manter-se atualizado para uma adequada prestação
de serviços de qualidade;
22. Conhecer, interpretar e estabelecer condições para o
cumprimento da legislação pertinente;
23. Coletar e registrar ocorrências de reações adversas e
efeitos colaterais relativos ao uso de medicamento, informando à autoridade sanitária local;
24. Orientar o usuário sobre os cuidados e guarda dos
medicamentos, especialmente os termolábeis e aqueles
sob controle especial (psicotrópicos e entorpecentes).
25. Gerenciar os Sistemas de Informação de acompanhamento dos recursos da assistência farmacêutica.
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26. Realizar procedimentos em conformidade com as disposições legais da profissão;
27. Utilizar recursos de informática;
28. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e
família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos;
29. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de
suas atividades;
30. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho.
31. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
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poliomielite, lesões raquimedulares, de paralisias cerebrais e motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros;
5. Atender a amputados preparando o coto, e fazendo
treinamento com prótese para possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos;
6. Ensinar aos pacientes, exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções do aparelho respiratório e cardiovascular, orientando-os e treinando-os
em exercícios especiais a fim de promover correções de
desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a
circulação sanguínea;
7. Efetuar aplicação de ondas curtas, ultra-som, infravermelho, laser, micro ondas, forno de bier, eletroterapia e
contração muscular, crio e outros similares nos pacientes,
conforme a enfermidade, para aliviar ou terminar com a
dor;
8. Aplicar massagem terapêutica;

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
máximo 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas)
horas mensais, podendo ser exigido a prestação de serviço relacionados à saúde pública aos sábados, domingos e
feriados, bem como ser exigidos plantões de acordo com
a escala organizada, sujeitos ao uso de equipamento de
proteção indidual.

9. Identificar fontes de recursos destinados ao financiamento de programas e projetos em sua área de atuação e
propor medidas para captação destes recursos bem como
acompanhar e ou participar da execução dos programas
e projetos supervisionado e controlando a aplicação dos
recursos.

Idade Mínima: 18 anos

10. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e
família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos;

Grau de Instrução: Curso superior em Farmácia, Registro no respectivo Conselho.

11. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de
suas atividades;

RESPONSABILIDADES:

12. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

1. Pelo uso de equipamento de proteção individual;
2. Pelo serviço executado;
3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
4. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

13. Proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios e
jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos,
treinando-os sistematicamente;
14. Promover ações terapêuticas preventivas à instalação
de processos que levem a incapacidade funcional;
15. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

CARGO: Fisioterapeuta

Jornada de trabalho: máximo 06 (seis) horas diárias, 30
(trinta) horas semanais e 150 (cento e cinquenta) horas
mensais, o exercício do cargo poderá exigir a prestação
de serviços, relacionados à saúde pública, em sábados,
domingos e feriados.

CBO - 2236
CÓDICO: I
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Realizar promoção, tratamento e a recuperação da saúde de pacientes mediante a aplicação de métodos e técnicas fisioterapeuticos para reabilitá-los à suas atividades
normais da vida diária;
2. Participar de equipes multiprofissionais da atenção básica destinadas a planejar, implementar, controlar e executar políticas, programas, pesquisas e cursos voltados
para a educação, prevenção e assistência fisioterapêutica
coletiva e individual.
3. Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude
articular, de verificação cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, de provas de esforço e de atividades
para identificar o nível de capacidade e deficiência funcional dos órgãos afetados;
4. Planejar e executar tratamento de afecções reumáticas,
osteoporoses, seqüelas de acidentes vasculares cerebrais,

Especial: E desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações
educativas nos domicílios e na comunidade sob supervisão competente.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Curso superior em fisioterapia, Registro no respectivo conselho.
RESPONSABILIDADES:
1. Pelo uso de equipamento de proteção individual;
2. Pelo serviço executado;
3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
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4. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

17. Participar do processo de monitoramento e fiscalização dos contratos e convênios com prestadores contratados e conveniados, bem como das unidades publicas;

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

18. Monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos
realizados em cada estabelecimento por meio das ações
de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial;

CARGO: Médico Auditor
CBO - 2231
CÓDICO: H
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. realizar auditoria analítica e operativa in loco de procedimentos médicos em unidades ambulatoriais e de urgência e emergência no âmbito municipal;
2. analisar fichas clínicas, prontuários, exames e demais
documentos de pacientes, para avaliar o procedimento
executado, conforme normas vigentes do Sistema Único
de Saúde;
3. avaliar a adequação, a resolutividade e qualidade dos
procedimentos e serviços de saúde disponibilizados à população no âmbito técnico e científico;
4. emitir parecer em relatório anual de gestão, plano municipal de saúde, programas anual de saúde e pacto de
indicadores;
5. solicitar ao médico assistente esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atividades;
6. recomendar descredenciamento de profissionais que
cometerem atos ilícitos ou atenderem mal o usuário do
Sistema Único de Saúde;
7. atender, sob pena de responsabilização, as requisições
nos prazos preestabelecidos pelo Poder Judiciário, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União,
Sistema Estadual de Auditoria e Sistema Nacional de Auditoria;
8. informar ao Gestor Municipal a ocorrência de fato relevante que necessite de providências urgentes;
9. Participar do processo de assessoramento quanto à
aplicação dos recursos financeiros provenientes de transferência regular e automática (fundo a fundo) e por convênios;
10. Participar do processo de monitoramento e avaliação
das ações de vigilância em saúde, realizadas no território
municipal, por intermédio de indicadores de desempenho,
envolvendo aspectos epidemiológicos e operacionais;
11. Averiguar a atualização do sistema nacional de cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde no seu
território, segundo normas do ministério da saúde;
12. Assessorar protocolos de regulação de acesso, em
consonância com os protocolos e diretrizes nacionais, estaduais e regionais;
13. Adotar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas,
em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais
e estaduais;
14. Controlar a referencia a ser realizada em outros municípios, de acordo com a programação pactuada e integrada da atenção a saúde, procedendo a solicitação e/ou
autorização previa, quando couber;
15. Executar o controle do acesso do seu munícipe no
âmbito do seu território;
16. Auxiliar na elaboração de contratos com os prestadores de acordo com a política nacional de contratação de
serviços de saúde e em conformidade com o planejamento e a programação pactuada e integrada da atenção a
saúde;

19. Participar do processo a avaliação das ações de saúde
nos estabelecimentos de saúde, por meio de analise de
dados e indicadores e verificação de padrões de conformidade;
20. Participar da implementação da auditoria sobre toda
a produção de serviços de saúde, públicos e privados, sob
gestão municipal, tomando como referencia as ações previstas no plano municipal de saúde e em articulação com
as ações de controle, avaliação e regulação assistencial;
21. Realizar auditoria assistencial da produção de serviços
de saúde, públicos e privados, sob gestão municipal;
22. Assessorar a Secretaria Municipal de Saúde nos processos de pactuação de indicadores de saúde junto às demais esferas de governo.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 04 (quatro) horas diárias,
20 (vinte) horas semanais e 100 (cento) horas mensais. O
exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados, bem como o uso de uniforme e
equipamento de proteção individual.
Proibições:
1. Divulgar suas observações, conclusões ou recomendações, salvo por justa causa ou dever legal;
2. Autorizar, vetar, bem como modificar procedimentos
propedêuticos e/ou terapêuticos solicitados;
3. Transferir sua competência a outros profissionais, mesmo quando integrantes de sua equipe;
4. Ser proprietário, sócio ou acionista de unidade hospitalar privada;
5. Exercer atividade profissional na unidade por ele fiscalizada;
6. E demais proibições elencadas na lei que dispõe sobre
o Estatuto dos Servidores Públicos municipais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Curso Superior em Medicina, Registro no respectivo Conselho, Título de especialização em
Auditoria em Serviços de Saúde ou Administração Hospitalar e Serviços de Saúde concedido pelas Sociedades
Médicas, com registro no CRM.
RESPONSABILIDADES:
1. Pelo serviço executado;
2. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
3. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.
CARGO: Médico Clinico Geral
CBO - 2231
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CÓDICO: H
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Diagnosticar enfermidades e indicar e realizar procedimentos terapêuticos e diagnósticos em enfermos;
2. Elaborar a história clínica (história da doença e anamnese), relatórios de exames e os respectivos laudos, sendo sempre registrado em seu prontuário único;
3. Executar e solicitar exames físicos, psíquicos e complementares visando ao diagnóstico de enfermidades ou ao
acompanhamento terapêutico;
4. Pedir, indicar, realizar ou executar, interpretar, laudos e
valorização de exames principais, subsidiários e complementares ou quaisquer outros procedimentos destinados
ao diagnóstico médico, para os quais os médicos estejam
devidamente capacitados e habilitados;
5. Realizar procedimentos clínicos, cirúrgicos ou quaisquer
outros com finalidade diagnóstica, profilática, terapêutica
ou de reabilitação que impliquem em algum procedimento
diagnóstico ou terapêutico;
6. Realizar perícias administrativas, cíveis ou penais em
sua área de competência desde que devidamente capacitado e habilitado;
7. Acompanhar, assessorar, avaliar e controlar a assistência aos enfermos precedentes de qualquer enfermidade,
inclusive primeiros socorros em caso de acidente;
8. Indicar e executar medidas de reabilitação em pessoas
prejudicadas por enfermidades;
9. Exercer a direção de serviços médicos;
10. Planejar, executar, controlar, supervisionar e auditar
serviços médicos-sanitários oficiais ou privados quando
solicitado, desde que devidamente capacitado e habilitado;
11. Prestar atendimento ao escolar;
12. Realizar assistência integral (promoção e proteção da
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,
reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano:
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;
13. Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins
de diagnósticos;
14. Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços
de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do
usuário, proposto pela referência;
15. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário;
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da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de
saúde a população estudada;
22. Realizar auditorias e perías médicas;
23. Registrar em formulários próprios a produção e os relatórios dos sistemas de informação implantados no município.
24. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da
área médica;
25. Emitir diagnósticos, pareceres, informações técnicas e
demais documentações;
26. Analisar, processar e atualizar dados;
27. Realizar ações educativas de promoção a saúde e prevenção de doenças;
28. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e
família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos;
29. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de
suas atividades;
30. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho.
31. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 04 (quatro) horas diárias,
20 (vinte) horas semanais e 100 (cento) horas mensais. O
exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados, bem como o uso de uniforme e
equipamento de proteção individual.
Especial: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações
educativas nas comunidades.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Curso Superior em Medicina, Registro no respectivo Conselho, residência em Clínica Médica
reconhecida pelo MEC e/ou Título de especialização concedido pelas Sociedades Médicas, com registro no CRM na
área de Clínica Médica.
RESPONSABILIDADES:
1. Pelo serviço executado;
2. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;

16. Contribuir e participar das atividades de Educação
Permanente;

3. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

17. Fazer exames médicos necessários para fins de ingresso de servidores públicos desde que devidamente capacitado e habilitado.

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.

18. Fazer a verificação de óbtos;

CÓDICO: H

19. Participar e/ou precidir junta médica desde que devidamente capacitado e habilitado;
20. Assessorar o Chefe do Poder Executivo e o Secretário
de Saúde;
21. Coletar e avaliar dados bioestatístico e sócio sanitários

CARGO: Médico Ginecologista
CBO: 2231
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e
órgãos anexos, empregando tratamento clínico-cirúrgico,
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para promover ou recuperar a saúde;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

2. Examinar o paciente fazendo inspeção, apalpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos;

Idade Mínima: 18 anos

3. Realizar exames específicos de colposcopia e colpocitologia, utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica;
4. Executar biópsia de órgãos ou tecidos suspeitos, colhendo fragmentos dos mesmos para realizar exame anatomopatológico e estabelecer o diagnóstico e a conduta
terapêutica;
5. Fazer cauterizações do colo uterino, empregando termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes;
6. Executar cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas
indicadas a cada caso, para corrigir processos orgânicos e
extrair órgãos ou formações patológicas;
7. Participar da equipe de saúde pública, propondo ou
orientando condutas, para promover programas de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras
doenças que afetam a área genital;
8. Colher secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame laboratorial;
9. Atender gestantes que procuram a unidade de saúde
do município, realizando o pré-natal conforme protocolo e
assistindo também ao puerpério;
10. Participar do Comitê Municipal de Óbito Materno, Infantil e Neonatal, quando eleito na forma da Lei Municipal;
11. Integrar equipe multiprofissional na elaboração e/ou
adequação de normas e procedimentos operacionais, visando à melhoria na qualidade de ações de saúde prestadas nos serviços da rede pública municipal.
12. Elaborar a história clínica (história da doença e anamnese), relatórios de exames e os respectivos laudos, sendo sempre registrado em seu prontuário único;
13. Contribuir e participar das atividades de Educação
Permanente;
14. Registrar em formulários próprios a produção e os relatórios dos sistemas de informação implantados no município.
15. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e
família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos;
16. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de
suas atividades;
17. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho.
18. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 04 (quatro) horas diárias,
20 (vinte) horas semanais e 100 (cento) horas mensais,
o exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados, bem como o uso de uniforme
e equipamento de proteção individual.
Especial: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações
educativas nas comunidades.

Grau de Instrução: Curso Superior em Medicina, Registro no respectivo Conselho, residência Médica reconhecida
pelo MEC e/ou curso de especialização, concedido pelas
Sociedades Médicas, com registro no CRM na área de ginecologia.
RESPONSABILIDADES:
1. Pelo serviço executado;
2. Pelo uso de uniforme e equipamento de proteção individual.
3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
4. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde
CARGO: Médico Pediatra
CÓDICO: H
CBO: 2231
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Prestar assistência médica específica às crianças até
a adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados
pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde;
2. examinar a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de
anomalias e malformações congênitas do recém-nascido,
avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer diagnóstico;
3. Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento
da criança, comparando-o com os padrões normais, para
orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados;
4. Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático,
prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais,
para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose,
tétano, difteria, coqueluche e outras doenças;
5. Tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis,
indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde;
6. Participar do planejamento, execução e avaliação de
planos, programas e projetos de saúde pública, enfocando
os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental
das crianças;
7. Participar, o Comitê Municipal de Óbito Materno, Infantil
e Neonatal, quando eleito na forma da Lei Municipal;
8. Fazer verificação dos óbitos infantis;
9. Integrar equipe multiprofissional na elaboração e/ou
adequação de normas e procedimentos operacionais, visando à melhoria na qualidade de ações de saúde prestadas nos serviços da rede pública muncipal.
10. Elaborar a história clínica (história da doença e anamnese), relatórios de exames e os respectivos laudos, sendo sempre registrado em seu prontuário único;
11. Contribuir e participar das atividades de Educação
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Permanente;
12. Registrar em formulários próprios a produção e os
relatórios dos sistemas de informação implantados no Município.
13. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e
família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos;
14. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de
suas atividades;
15. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho.
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4. Elaborar a história clínica (história da doença e anamnese), relatórios de exames e os respectivos laudos, sendo sempre registrado em seu prontuário único;
5. Executar e solicitar exames físicos, psíquicos e complementares visando ao diagnóstico de enfermidades ou ao
acompanhamento terapêutico;
6. Pedir, indicar, realizar ou executar, interpretar, laudos e
valorização de exames principais, subsidiários e complementares ou quaisquer outros procedimentos destinados
ao diagnóstico médico, para os quais os médicos estejam
devidamente capacitados e habilitados;
7. Realizar procedimentos clínicos, cirúrgicos ou quaisquer
outros com finalidade diagnóstica, profilática, terapêutica
ou de reabilitação que impliquem em algum procedimento
diagnóstico ou terapêutico;

16. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

8. Realizar perícias administrativas, cíveis ou penais em
sua área de competência desde que devidamente capacitado e habilitado;

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

9. Acompanhar, assessorar, avaliar e controlar a assistência aos enfermos precedentes de qualquer enfermidade,
inclusive primeiros socorros em caso de acidente;

Jornada de trabalho: máximo 04 (quatro) horas diárias,
20 (vinte) horas semanais e 100 (cento) horas mensais,
o exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados, bem como o uso de uniforme
e equipamento de proteção individual.

10. Indicar e executar medidas de reabilitação em pessoas prejudicadas por enfermidades;
11. Exercer a direção de serviços médicos;

Especial: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações
educativas nas comunidades.

12. Planejar, executar, controlar, supervisionar e auditar
serviços médicos-sanitários oficiais ou privados quando
solicitado, desde que devidamente capacitado e habilitado;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

13. Realizar assistência integral (promoção e proteção da
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,
reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano:
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;

Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Curso Superior em Medicina, Registro no respectivo Conselho, residência Médica reconhecida
pelo MEC e/ou Título de especialização, concedido pelas
Sociedades Médicas, com registro no CRM na área de Pediatria.
RESPONSABILIDADES:
1. Pelo serviço executado;
2. Pelo uso de uniforme e equipamento de proteção individual.
3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
4. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde
CARGO: Médico Plantonista
CBO: 2231
CÓDICOS: G1 – 12 (doze) horas
K – 24 (vinte e quatro) horas
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Executar atendimento de toda parte clinica de urgência
e emergência incluindo o atendimento ambulatorial;
2. Atender qualquer alteração orgânica, psiquica ou de
integridade física, súbita e/ou recente que venha a comprometer sinais vitais, nível de consciência, as atividades
habituais e/ou fisiológica e o estado geral do paciente;
3. Diagnosticar enfermidades e indicar e realizar procedimentos terapêuticos e diagnósticos em enfermos;

14. Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins
de diagnósticos;
15. Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços
de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do
usuário, proposto pela referência;
16. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário;
17. Contribuir e participar das atividades de Educação
Permanente;
18. Fazer a verificação de óbtos;
19. Participar e/ou precidir junta médica;
20. Coordenar atividades auxiliares de serviços de saúde;
21. Coletar e avaliar dados bioestatístico e sócio sanitários
da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de
saúde a população estudada;
22. Registrar em formulários próprios a produção e os relatórios dos sistemas de informação implantados no município;
23. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da
área médica;
24. Emitir diagnósticos, pareceres, informações técnicas e
demais documentações;
25. Analisar, processar e atualizar dados;
26. Realizar ações educativas de promoção a saúde e prevenção de doenças;
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27. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e
família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos;
28. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de
suas atividades;
29. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho.
30. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 12 (doze) horas semanais
e 60 (sessenta) horas mensais. O exercício do cargo exige
o trabalho de 12 horas ininterupidas, diurnas ou noturnas,
aos sábados, domingos e feriados, bem como o uso de
uniforme e equipamento de proteção individual.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Curso Superior em Medicina, Registro no respectivo Conselho e experiência profissional de
02 anos na área de urgência e emergência no atendimento de adultos e crianças.
Grupo especial (em extinção):
a) Jornada de trabalho: máximo 24 (vinte e quatro)
horas semanais e 120 (cento e vinte) horas mensais. O
exercício do cargo exige o trabalho de 24 horas ininterupitas, diurnas e noturnas, aos sábados, domingos e feriados, bem como o uso de uniforme e equipamento de
proteção individual.
b) Grau de Instrução: Curso Superior em Medicina, Registro no respectivo Conselho e experiência profissional
de 02 anos.
RESPONSABILIDADES:
1. Pelo serviço executado;
2. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
3. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.
CARGO: Médico Veterinário
CBO – 2233
CÓDICO: H
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Inspeção em estabelecimentos que comercializem produtos agropecuários;
2. Inspecionar e orientar todos os expositores que estejam participando de feiras livres, leilões e outros eventos, para que todos os animais presentes no local estejam
acompanhados dos atestados e exames fornecidos por
médico credenciado;
3. Estar inteirado nas normas legais a que estão sujeitas as pessoas físicas e jurídicas, relativas à sua área de
atuação;
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4. Informar e emitir pareceres em processos, papeletas e
outros expedientes;
5. Preparar subsídios a serem enviados à Procuradoria Municipal, nas ações em que o município julgue como parte;
6. Ministrar e participar de seminários, cursos e treinamentos;
7. Realizar atividades de manutenção em canil público e
eutanásia de animal, ou seu encaminhamento para outro
município;
8. Exercer suas atividades dentro dos mais elevados preceitos técnicos e éticos;
9. Organizar comissões destinadas à discussão e estudo
de assuntos relacionados com a atividade do médico veterinário;
10. Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de proteção sanitária, aplicando conhecimentos e
métodos para assegurar a saúde da comunidade;
11. Executar ações de controle de zoonose, de vigilância
em saúde, de educação em saúde e aplicar a penalidades
previstas em legislação específica, em função de situações de risco a saúde individual e coletiva;
12. Promover a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos
produtos de origem animal, bem como nos abatedouros;
13. Proceder do controle de zoonoses, efetivando levantamento de dados, avaliações epidemiológicas e realizando
programas para possibilitar a erradicação dessas doenças;
14. Participar da elaboração e coordenação de programas
de combate e controle de vetores, roedores e raiva animal;
15. Participar do planejamento e execução e campanhas
educativas no campo da saúde pública;
16. Coordenar campanhas de vacinação animal, bem
como captura;
17. Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica, relacionados com a pecuária
e a saúde pública, em âmbito nacional e regional, valendo-se de levantamentos de necessidades e do aproveitamento de recursos orçamentários existentes para fornecer a sanidade e a produtividade do rebanho;
18. Realizar profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames clínicos e de laboratório, assegurando a sanidade individual e coletiva desses
animais;
19. Realizar exames laboratoriais, colhendo material e
procedendo a análise anatomopatológica, histopatológica,
hematológica e himunológica, visando estabelecer o diagnóstico e a terapêutica indicada;
20. Efetuar o controle sanitário da produção animal destinado a indústria, realizando exames clínicos, anatomo
-patológicos, laboratoriais antes a post-mortem para proteger a saúde individual e coletiva da população.
21. Promover a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos
produtos de origem animal, bem como de sua qualidade,
determinando visita “in loco”, fazendo cumprir a legislação pertinente;
22. Desenvolver programas de pesca e psicultura, orientando sobre a captura de peixes, conservação e industrialização dos mesmos para incrementar a exploração
econômica e melhorar os padrões de alimentação da população;
23. Proceder ao controle de zoonoses, efetuando levantamento de dados, avaliação epidemiológica, programação, execução, supervisão e pesquisa, possibilitando a
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profilaxia das doenças;

9. Realizar supervisão técnica do THD e ACD;

24. Cooperar para um trabalho integrado;

10. Participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde;

25. Executar outras atividades correlatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 04 (quatro) horas diárias,
20 (vinte) horas semanais e 100 (cento) horas mensais. O
exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados, bem como o uso de uniforme e
equipamento de proteção individual.
Especial: o exercício do cargo sujeita o servidor a deslocar-se periodicamente, visto a necessidade de visitas domiciliares, bem como desenvolver e executar atividades
de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio
de ações educativas nos domicílios e nas comunidades.

11. Atender, diagnosticar, avaliar e orientar pacientes de
forma preventiva, terapêutica ou emergencial;
12. Realizar auditorias e perícias odontológicas;
13. Adotar medidas de precaução universal de biossegurança nos locais de trabalho;
14. Opinar tecnicamente nos processos de padronização,
aquisição, distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde bucal;
15. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da
área de saúde bucal.
16. Emitir diagnósticos, pareceres, informações técnicas e
demais documentações;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

17. Analisar, processar e atualizar dados;

Idade Mínima: 18 anos

18. Registrar em formulários próprios a produção e os relatórios dos sistemas de informação implantados no município

Grau de Instrução: Curso Superior em Medicina Veterinária, Registro no respectivo Conselho.
RESPONSABILIDADES:
1. Pelo serviço executado;
2. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
3. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.
CARGO: Odontólogo
CBO: 2232
CÓDICO: H
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Fazer registros e relatórios dos serviços executados;
2. Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a
execução das atividades próprias do cargo, executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento
da profissão;
3. Executar as atividades de planejamento, supervisão,
coordenação, organização, formulação, elaboração e execução de trabalhos relativos a diagnóstico, prognóstico e
tratamento de afecções de tecidos moles e duros da boca
e região maxilofacial;
4. Utilizar processos laboratoriais, radiográficos, citológicos e instrumentos adequados, para manter ou recuperar
a saúde bucal;
5. Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica
em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e
pequenas cirurgias ambulatoriais;
6. Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção
e proteção da saúde, prevenção de agravos, reabilitação
e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as
famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo
com planejamento local, com resolutividade;
7. Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a
outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do
tratamento;
8. Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do THD e ACD;

19. Levantar, sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores.
20. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e
família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos;
21. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de
suas atividades;
22. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho.
23. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 04 (quatro) horas diárias,
20 (vinte) horas semanais e 100 (cento) horas mensais.O
exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados, bem como o uso de uniforme
e equipamento de proteção individual.
Especial: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações
educativas nas comunidades.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Habitação: Curso Superior em odontologia, Registro no
respectivo Conselho.
RESPONSABILIDADES:
1. Pelo serviço executado;
2. Pelo o uso de uniforme e equipamento de proteção individual.
3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
4. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.
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LEI Nº 748/2015

Publicação Nº 6966

LEI Nº 748/2015
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 563/2009 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere
o inciso V do Art. 57 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado na Lei nº 563, de 27 de novembro de 2009 - Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos
Profissionais do Magistério Público Efetivo do Município de São Roque do Canaã – ES, as vagas no seguinte cargo,
conforme quadro abaixo:
Grupo
ocupacional

Classe

Quant.
de
Vagas

Área de
Atuação

CBO

Carga
Horária
Semanal

Inglês

2346

25 horas

Educação
Física

2313

25 horas

Educação
Especial

2392

25 horas

Cargos

PI

7

Professor

PE

2

Professor

GRUPO DE
DOCENTE

Escolaridade Mínima para Ingresso
Licenciatura Plena na área específica para o
campo de atuação
Licenciatura Plena na área específica para o
campo de atuação e registro no conselho de
classe
Licenciatura plena com habilitação em
educação especial ou Licenciatura plena na
área de educação com formação em nível de
pós-graduação “Lato-Sensu” em Educação
Especial.

Art. 2º A escolaridade mínima exigida para ingresso do professor nas classes PI e PF passa a ser:
Grupo
ocupacional

Classe

Cargos

Área de Atuação
Educação Infantil

PI

Professor

Escolaridade Mínima para Ingresso
Licenciatura plena com habilitação em Educação Infantil

Series iniciais
do Ensino
Fundamental

Licenciatura plena com habilitação para séries iniciais do Ensino
Fundamental

Inglês

Licenciatura Plena na área específica para o campo de atuação

Educação Física

Licenciatura Plena na área específica para o campo de atuação e registro
no conselho de classe

Língua Portuguesa

GRUPO DE
DOCENTE

Matemática
História
PF

Professor

Geografia
Educação Física
Ciências

Licenciatura Plena na área específica para o campo de atuação para o
exercício nas séries finais do Ensino Fundamental
Para ministrar aulas da disciplina de Educação Física, o profissional além
da habilitação especifica exigida para o cargo, deverá possuir registro
no respectivo conselho de classe.

Educação Religiosa
Inglês

Art. 3º - Os quantitativos dos cargos existentes, após a criação das vagas constantes do artigo 1º desta lei são os
constantes do Anexo I, desta Lei.
Art. 4º - Com as alterações estabelecidas por esta Lei, o anexo I (Descrição dos cargos) e o anexo II (distribuição
de cargos por grupo ocupacional e requisito para ingresso), da lei 563/2009 passam a ser o anexo I e II da presente
lei.
Art. 5º - As despesas autorizadas na presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, consignada
no orçamento vigente.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 05 de Janeiro de 2015.
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MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal
ANEXO II
(A que se refere o Art. 4º da Lei 748/2015)
(Anexo II da Lei 563/2009)
DISTRIBUIÇÃO DE CARGO POR GRUPO OCUPACIONAL
E REQUISITO PARA INGRESSO
Grupo
ocupacional

Classe

Quant.
de
Vagas

Cargos

PA

3

Professor
auxiliar

PI

GRUPO DE
DOCENTE

PE

77

5

Professor

Professor

CBO

Carga
Horária
Semanal

3311

40 horas

2311

25 horas

2312

25 horas

Inglês

2346

25 horas

Educação
Física

2313

25 horas

Educação
Especial

2392

25 horas

Área de
Atuação
Educação
Infantil
Educação
Infantil
Series iniciais
do Ensino
Fundamental

Língua
Portuguesa
História
PF

25

Professor

Educação
Física

Ensino Médio com habilitação para o
Magistério
Licenciatura plena com habilitação em
Educação Infantil
Licenciatura plena com habilitação para
séries iniciais do Ensino Fundamental
Licenciatura Plena na área específica
para o campo de atuação
Licenciatura Plena na área específica
para o campo de atuação e registro no
conselho de classe
Licenciatura plena com habilitação em
educação especial ou Licenciatura plena
na área de educação com formação em
nível de pós-graduação “Lato-Sensu”
em Educação Especial.
Licenciatura Plena na área específica
para o campo de atuação para o
exercício nas séries finais do Ensino
Fundamental

Matemática
Geografia

Escolaridade Mínima para Ingresso

2313

25 horas

Ciências
Educação
Religiosa

Para ministrar aulas da disciplina de
Educação Física, o profissional além
da habilitação especifica exigida para
o cargo, deverá possuir registro no
respectivo conselho de classe.

Inglês

PD

7

Pedagogo

Educação
Básica

2394

40 horas

IE

1

Inspetor
escolar

Educação
Básica

2394

40 horas

GRUPO DE
ESPECIALISTAS

Licenciatura Plena em Pedagogia com
Habilitação em supervisão escolar,
orientação
escolar,
administração
escolar ou inspeção escolar, ou
licenciatura plena com
curso de
formação de especialistas em educação
a nível de pós-graduação “LatoSensu”, e no mínimo 03 (três) anos de
experiência docente.
Licenciatura Plena em Pedagogia com
habilitação em Inspeção Escolar ou
Licenciatura Plena na área de educação
com curso de inspeção escolar em nível
de pós-graduação “Lato-Sensu”, e no
mínimo 03 (três) anos de experiência
docente.
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ANEXO II

equipamento e material permanente a sua disposição;

(A que se refere o Art. 4º da Lei 748/2015)
(ANEXO I da Lei 563/2009)
DESCRIÇÃO DOS CARGOS

CÓDIGO: IE

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01

Idade Mínima: 18 anos

ÂMBITO DE ATUAÇÃO: Educação Básica
ATRIBUIÇÕES:
1. Cultivar o desenvolvimento/formação dos valores
éticos.
2. Buscar, numa perspectiva de formação profissional
continuada, o aprimoramento do seu desempenho através
de participação em grupos de estudos, cursos, eventos e
programas educacionais.
3. Participar de reuniões, capacitações, programas de
aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado;
4. Manter todos os documentos pertinentes a sua área de
atuação, devidamente atualizados;
5. Zelar pela preservação do patrimônio público;
6. Seguir as diretrizes do ensino, estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Educação e Regimento Escolar;
7. Orientar às Unidades escolares quanto ao comprimento
da legislação educacional vigente;
8. Coordenar e supervisionar estudos sobre a organização
e funcionamento do sistema educacional, bem como sobre
os métodos e técnicas nele empregados, em harmonia
com a legislação, diretrizes e políticas estabelecidas;
9. Acompanhar a efetivação de registros no que se refere
ao controle do rendimento dos alunos da rede municipal
de ensino, assim como seu devido arquivamento;
10. Analisar a documentação de alunos referentes
a transferências recebidas e expedidas, verificando
a necessidade de adequação curricular e ou demais
procedimentos.
11. Orientar a escola para a conquista de sua autonomia
didática;
12. Assegurar o funcionamento regular da escola,
interpretando e aplicando as normas de ensino;
13. Acompanhar e verificar o funcionamento das escolas
da rede municipal observando:
a) o cumprimento da legislação de ensino
b) o cumprimento das normas regimentais;
c) a integração escola/pais e escola/comunidade;
d) o desempenho escolar dos alunos;
e) a melhoria do ensino oferecido e o progresso da
atuação institucional;
f) os registros a documentação e os arquivos escolares;
14. Zelar pela fidedignidade das informações estatísticas
advindas das escolas;
15. Comunicar o funcionamento irregular de qualquer
instituição e adotar medidas de sua competência;
pelo

18. Cumprir as demais responsabilidades e deveres
elencados na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipal.

Jornada de trabalho: máximo 40 (quarenta) horas
semanais e 200 (duzentas) horas mensais.

CBO: 2394

Responsabilizar-se

17. Executar atividades correlatas;

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

CARGO: INSPETOR ESCOLAR

16.
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material

de

consumo,

Grau de Instrução - Licenciatura Plena em Pedagogia
com Habilitação em Inspeção Escolar ou Licenciatura
Plena na área de Educação com Curso de Inspeção Escolar
em nível de pós-graduação “Lato-Sensu” e no mínimo 03
(três) anos de experiência docente.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação
CARGO: PEDAGOGO
CBO: 2394
CÓDIGO: PD
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ÂMBITO DE ATUAÇÃO: Educação Básica
ATRIBUIÇÕES:
Comuns:
1. Cultivar o desenvolvimento/formação dos valores
éticos.
2. Buscar, numa perspectiva de formação profissional
continuada, o aprimoramento do seu desempenho através
de participação em grupos de estudos, cursos, eventos e
programas educacionais.
3. Participar de reuniões, capacitações, programas de
aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado;
4. Manter todos os documentos pertinentes a sua área de
atuação, devidamente atualizados;
5. Zelar pela preservação do patrimônio público;
6. Seguir as diretrizes do ensino, estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Educação e Regimento Escolar;
7. Coordenar a elaboração e a execução do Projeto
Pedagógico dos estabelecimentos de ensino;
8. Coordenar, no âmbito da Secretaria de Educação/
escola, as atividades de planejamento, avaliação e
desenvolvimento profissional;
9. Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e
quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento da rede
de ensino ou da escola;
10. Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas
e projetos voltados para o desenvolvimento da rede de
ensino ou da escola, em relação a aspectos pedagógicos,
administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos
materiais;
11. Planejar e elaborar diretrizes, orientações pedagógicas,
documentos, planejamento, execução e avaliação das
metas educacionais;
12. Contribuir para que os estabelecimentos de ensino
cumpram sua função social de socialização e construção
do conhecimento;
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13. Coordenar o processo de avaliação institucional
no âmbito da Secretaria Municipal de educação ou das
Unidades Escolares.

a reuniões, conselho de classe, planejamento e à
avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu
desenvolvimento profissional;

14. Responsabilizar-se pelo material de consumo,
equipamento e material permanente a sua disposição;

2. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula
estabelecidos;

15. Executar atividades correlatas;

3. Acompanhar a execução do plano de trabalho de cada
docente;

16. Cumprir as demais responsabilidades e deveres
elencados na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipal.
No âmbito da Secretaria Municipal de Educação:
1. Acompanhar e supervisionar o funcionamento dos
estabelecimentos de ensino, zelando pelo cumprimento
da legislação e normas educacionais e pelo padrão de
qualidade de ensino;
2. Emitir parecer em assuntos de sua especialidade e/ou
competência;
3. Promover ou realizar palestras, seminários cursos,
encontros e eventos que objetivem a capacitação dos
profissionais da educação;
4. Estudar, planejar, criar e desenvolver instrumentos
necessários à avaliação do sistema educacional;

4. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor
rendimento, estabelecendo estratégias pedagógicas;
5. Promover a articulação com as famílias e a comunidade
criando processos de integração da sociedade com a
escola que visem o acompanhamento do desempenho dos
estudantes;
6. Coordenar o processo de informação dos pais e
responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos
alunos, garantindo o seu acesso e permanência na escola;
7. Promover a participação dos pais e conselho de escola
na elaboração e execução do Projeto Pedagógico da
escola;
8. Zelar pelo cumprimento das leis e normas de ensino,
bem como pelo aperfeiçoamento dos aspectos didáticos e
pedagógicos;

5. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de
valorização e capacitação dos recursos humanos;

9. Providenciar, junto à direção, recursos financeiros,
materiais, físicos e humanos necessários à viabilização do
Projeto Pedagógico da escola;

6. Participar da coleta, organização e sistematização das
informações demográficas, Socioeconômicas e outras
sobre o perfil da população escolar do município;

10. Coletar, organizar, e atualizar informações e dados
estatísticos da escola que possibilite constante avaliação
do processo educacional;

7. Acompanhar a avaliação, junto aos profissionais da
área educacional, das ações desenvolvidas pelas unidades
que compõem a rede municipal de educação;

11. Estimular e promover iniciativas de participação e
democratização das relações na escola;

8. Acompanhar a supervisão das unidades educacionais
do município, verificando se os programas a cargo da
Secretaria estão sendo cumpridos;
9. Acompanhar a reunião e sistematização das informações
a respeito das ações desenvolvidas pela Secretaria;
10. Estudar, planejar, organizar e levantar as necessidades
sobre a informatização de serviços estatísticoeducacionais, articulando-se com todos os Departamentos
e unidades Escolares na realização de levantamento e
coleta de dados a respeito da real situação educacional
do município;
11. Coordenar, orientar e acompanhar a preparação de
programas educacionais;
12. Acompanhar e participar da elaboração dos currículos
escolares, conforme a legislação em vigor e as diretrizes
dos Conselhos de Educação;
13. Coordenar e orientar a execução das atividades de
apoio psico-pedagógico;
14. Programar e supervisionar a execução de estudos
e pesquisas, visando à melhoria das práticas técnicopedagógicas;
15. Participar da definição de políticas e diretrizes de ação
educacional no âmbito do município, em consonância com
as políticas do Estado e Nacionais;
16. Orientar e acompanhar a implantação de normas e
procedimentos técnico-pedagógicos junto às escolas
municipais;
17. Propor critérios para verificação do rendimento
escolar;

Participar

integralmente

dos

períodos

13. Contribuir para que todos os funcionários da escola se
comprometam com o atendimento às reais necessidades
dos alunos;
14. Promover a avaliação permanente do currículo,
visando ao planejamento;
15. Coordenar, junto com a Direção da Unidade Escolar,
o Conselho de Classe em seu planejamento, execução,
avaliação e desdobramentos;
16. Promover, junto com a Direção da Unidade Escolar,
o aperfeiçoamento permanente dos professores, através
de reuniões pedagógicas, encontros de estudo, visando à
construção da competência docente;
17. Promover a articulação vertical e horizontal dos
conteúdos pedagógicos;
18. Colaborar para que cada área do conhecimento
recupere o seu significado e se articule com a globalidade
do conhecimento historicamente construído;
19. Contribuir para a articulação do ensino nos diversos
níveis e modalidades da educação básica;
20. Promover a análise crítica da prática pedagógica,
coerentes com as concepções de homem e de sociedade,
definidas no projeto Pedagógico da escola;
21. Participar da integração Escola x Família x Comunidade,
visando à criação de condições favoráveis de participação
no processo ensino-aprendizagem;
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 40 (quarenta) horas
semanais e 200 (duzentas) horas mensais.

No âmbito do estabelecimento de ensino:
1.

12. Estimular a reflexão coletiva de princípios éticos e
morais;

dedicados

Grupo especial (em extinção): Jornada de trabalho:
máximo 25 (vinte e cinco) horas semanais e 125 (cento e
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vinte e cinco) horas mensais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução - Licenciatura Plena em Pedagogia
com Habilitação em Supervisão Escolar, Orientação
Escolar, Administração Escolar ou Inspeção Escolar, ou
licenciatura plena com Curso de Formação de Especialistas
em Educação a Nível de Pós-Graduação “Lato-Sensu” e no
mínimo 03 (três) anos de experiência docente.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação
CARGO: PROFESSOR AUXILIAR
CBO: 3311
CÓDIGO: PA
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ÂMBITO DE ATUAÇÃO: Professor Auxiliar na Educação
Infantil.
ATRIBUIÇÕES:
1. Auxiliar na segurança do aluno nas dependências da
escola;
2. Ajudar a inspecionar o comportamento dos alunos no
ambiente escolar;
3. Auxiliar na orientação dos alunos sobre regras e
procedimentos, regimento escolar, cumprimento de
horários;
4. Prestar apoio às atividades escolares;
5. Auxiliar os professores no controle das atividades livres
dos alunos, fiscalizando espaço de recreação;
6. Auxiliar a execução das atividades recreativas e lúdicas
estimulantes à participação dos alunos;
7. Auxiliar a direção na orientação de entrada e saída de
alunos;
8. Colaborar nos projetos de higiene e decoração de salas;
9. Organizar ambiente escolar;
10. Acompanhar o transporte escola/domicílio e viceversa, dos alunos;
11. Cooperar para um trabalho integrado;
12. Auxiliar na confecção de lembranças de datas
comemorativas de acordo com calendário escolar;
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21. Buscar, numa perspectiva de formação profissional
continuada, o aprimoramento do seu desempenho,
através da participação em grupos de estudos, cursos,
eventos e programas educacionais.
22. Auxiliar nas atividades extracurriculares da escola e
dos alunos.
23. Zelar pela preservação do patrimônio escolar.
24. Participar de discussões e decisões da escola,
mediante atuação conjunta com os demais integrantes da
comunidade escolar através dos Conselhos de Classe e de
Escola;
25. Participar de reuniões com pais e com outros
profissionais de ensino;
26. Participar de reuniões, capacitações, programas de
aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado;
27. Participar integralmente dos períodos dedicados
a reuniões, conselho de classe, planejamento e à
avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu
desenvolvimento profissional;
28. Participar da integração Escola x Família x Comunidade,
visando à criação de condições favoráveis de participação
no processo ensino-aprendizagem;
29. Participar
comunidade.

do

processo

de

integração

escola/

30. Auxiliar o trabalho diário de apoio pedagógico em todo
o ambiente escolar;
31. Zelar pela conservação do espaço físico, limpeza e
bom nome da escola;
32. Seguir as diretrizes do ensino, estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Educação e Regimento Escolar;
33. Auxiliar nos projetos educacionais, e participar de
atividades que visam ao aperfeiçoamento e à atualização
do profissional de educação da Rede Municipal do Ensino
Fundamental;
34. Responsabilizar-se pelo material de consumo,
equipamento e material permanente a sua disposição;
35. Executar atividades correlatas;
36. Cumprir as demais responsabilidades e deveres
elencados na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipal.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 40 (quarenta) horas
semanais e 200 (duzentas) horas mensais.

13. Participar, cooperar e auxiliar nas reuniões, festas
e outras promoções, quando convocado pelo Diretor da
escola ou pela Secretaria Municipal de Educação;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

14. Ser responsável pelos banhos dos alunos com auxilio
dos docentes e demais servidores;

Grau de Instrução - Nível Médio com Habilitação para o
Magistério

15. Ser responsável pelos recreios com auxilio de outros
profissionais, estimulando as crianças a alimentarem-se;
16. Cooperar para um trabalho integrado;
17. Ministrar os dias e horas-aula no ensino de educação
infantil, na ausência do professor titular, garantindo a
efetivação do processo ensino – aprendizagem;
18. Cultivar o desenvolvimento/formação dos valores
éticos.
19. Participar do processo de elaboração e execução do
projeto político pedagógico da escola.
20. Cumprir plano de trabalho, segundo o Projeto
pedagógico de sua unidade escolar;

Idade Mínima: 18 anos

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação
CARGO: PROFESSOR
CBO – 2311, 2312, 2313 e 2346
CÓDIGO: PI e PF
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ÂMBITO DE ATUAÇÃO:
- PI - Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do
Ensino Fundamental;
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- PF - Professor das Séries Finais do Ensino Fundamental
ATRIBUIÇÕES:
1. Ministrar aulas na Educação Infantil e Ensino
fundamental, na área de atuação, garantindo a efetivação
do processo ensino – aprendizagem;
2. Cultivar o desenvolvimento/formação dos valores
éticos.
3. Ministrar os dias e horas-aula estabelecidos, ensinando
o conteúdo de forma crítica e construtiva, proporcionando
o desenvolvimento de capacidade e competências.
4. Participar do processo de elaboração e execução do
projeto político pedagógico da escola.
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análise crítica da realidade pelos alunos, desenvolvendo
os conteúdos propostos no currículo escolar;
24. Colaborar e comparecer às festividades, reuniões e
outras promoções, quando convocado pelo Diretor da
escola ou pela Secretaria Municipal de Educação;
25. Participar de discussões e decisões da escola,
mediante atuação conjunta com os demais integrantes da
comunidade escolar através dos Conselhos de Classe e de
Escola;
26. Participar de reuniões com pais e com outros
profissionais de ensino;
27. Participar de reuniões, capacitações, programas de
aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado;

Projeto

28. Participar integralmente dos períodos dedicados a
reuniões, planejamento e à avaliação do processo ensinoaprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional;

6. Avaliar o desempenho dos alunos, com registro de
notas, bem como registros descritivos, de acordo com as
normas do Sistema de Ensino;

29. Participar dos Conselhos de Classe e Conselhos Finais
na escola sede, o que não o desobrigará da freqüência nos
Conselhos dos demais estabelecimentos de ensino em que
lecione, exceto quando ocorrer o acúmulo e faltas legais

5. Cumprir plano de trabalho, segundo
pedagógico de sua unidade escolar;

o

7. Comprometer-se com o sucesso de sua ação educativa
na escola, garantindo a todos os alunos o direito à
aprendizagem.
8. Desenvolver atividades de recuperação da aprendizagem
para os alunos que dela necessitarem.
9. Promover a saudável interação na sala de aula,
estimulando o desenvolvimento de auto-imagem positiva,
de autoconfiança, autonomia e respeito entre os alunos.
10. Elaborar/selecionar/utilizar materiais pedagógicos
visando estimular o interesse dos alunos.
11. Propor, executar e avaliar alternativas que contribuam
para o desenvolvimento do processo educativo.
12. Planejar, executar, acompanhar e avaliar o
desenvolvimento educacional dos alunos, proporcionandolhes oportunidades para seu melhor aproveitamento na
aprendizagem.
13. Buscar, numa perspectiva de formação profissional
continuada, o aprimoramento do seu desempenho através
de participação em grupos de estudos, cursos, eventos e
programas educacionais.

30. Participar da integração Escola x Família x Comunidade,
visando à criação de condições favoráveis de participação
no processo ensino-aprendizagem;
31. Zelar pela conservação do espaço físico, limpeza e
bom nome da escola;
32. Responsabilizar-se pelo material de consumo,
equipamento e material permanente a sua disposição;
33. Executar atividades correlatas;
34. Cumprir as demais responsabilidades e deveres
elencados na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipal.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 25 (vinte e cinco) horas
semanais e 125 (cento e vinte e cinco) horas mensais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

14. Manter todos os documentos pertinentes a sua área
de atuação devidamente atualizados, registrando os
conteúdos ministrados, os resultados da avaliação dos
alunos e efetuar os registros administrativos adotados
pelo sistema de ensino.

Idade Mínima: 18 anos

15. Registrar e fazer o acompanhamento da freqüência
do aluno.

 Licenciatura plena na área específica para o campo de
atuação

16. Empenhar-se pelo desenvolvimento global do
educando, articulando-se com os pedagogos e com a
comunidade escolar.

Ensino Fundamental (séries iniciais)

17. Participar e/ou empreender atividades extracurriculares
da escola e dos alunos.
18. Responsabilizar-se pela recuperação paralela
periódica dos alunos visando a aprendizagem.

e

19. Executar e cumprir a carga horária estabelecida
pela escola dentro do calendário letivo aprovado para
realização das aulas e outras atividades.
20. Propor e realizar projetos específicos na sua ação
pedagógica.

Grau de Instrução:
Professor “PI”
Educação Infantil:

 Licenciatura plena com habilitação para o campo de
atuação
Professor “PF”
Ensino Fundamental (séries finais)
 Licenciatura Plena na área específica para o campo de
atuação
Para ministrar aulas da disciplina de educação física, o
profissional além da habilitação especifica exigida para o
cargo, deverá possuir registro no respectivo Conselho de
Classe.

21. Zelar pela preservação do patrimônio escolar.
22. Apresentar relatório anual de suas atividades com
apreciação do desempenho dos alunos e da tarefa docente,
quando solicitado.

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação.

23. Elaborar e desenvolver projetos que oportunizem a

CBO: 2392

CARGO: PROFESSOR
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CÓDIGO: PE
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ÂMBITO DE ATUAÇÃO: Professor Educação Especial na
Educação Infantil e Ensino Fundamental, com Atendimento
Educacional Especializado.

21. Participar dos Conselhos de Classe e Conselhos Finais
na escola sede, o que não o desobrigará da freqüência nos
Conselhos dos demais estabelecimentos de ensino em que
lecione, exceto quando ocorrer o acúmulo e faltas legais;
22. Participar da integração Escola x Família x Comunidade,
visando à criação de condições favoráveis de participação
no processo ensino-aprendizagem;
23. Zelar pela conservação do espaço físico, limpeza e
bom nome da escola;

ATRIBUIÇÕES:
1. Ministrar aulas na Educação Infantil e Ensino
fundamental, garantindo a efetivação do processo ensino
– aprendizagem;
2. Cultivar o desenvolvimento/formação dos valores
éticos.
3. Ministrar os dias e horas-aula estabelecidos, ensinando
o conteúdo de forma crítica e construtiva, proporcionando
o desenvolvimento de capacidade e competências.
4. Participar do processo de elaboração e execução do
projeto político pedagógico da escola.
5. Cumprir plano de trabalho, segundo
pedagógico de sua unidade escolar;
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o

Projeto

6. Avaliar o desempenho dos alunos, com registro de
notas, bem como registros descritivos, de acordo com as
normas do Sistema de Ensino;
7. Comprometer-se com o sucesso de sua ação educativa
na escola, garantindo a todos os alunos o direito à
aprendizagem.
8. Promover a saudável interação na sala de aula,
estimulando o desenvolvimento de auto-imagem positiva,
de autoconfiança, autonomia e respeito entre os alunos.
9. Buscar, numa perspectiva de formação profissional
continuada, o aprimoramento do seu desempenho através
de participação em grupos de estudos, cursos, eventos e
programas educacionais.
10. Manter todos os documentos pertinentes a sua área
de atuação, devidamente atualizados, registrando os
conteúdos ministrados, os resultados da avaliação dos
alunos e efetuar os registros administrativos adotados
pelo sistema de ensino.
11. Registrar e fazer o acompanhamento da freqüência
do aluno.
12. Executar e cumprir a carga horária estabelecida
pela escola dentro do calendário letivo aprovado para
realização das aulas e outras atividades.
13. Propor e realizar projetos específicos na sua ação
pedagógica.
14. Zelar pela preservação do patrimônio escolar.
15. Apresentar relatório anual de suas atividades com
apreciação do desempenho dos alunos e da tarefa docente,
quando solicitado.
16. Colaborar e comparecer às festividades, reuniões e
outras promoções, quando convocado pelo Diretor da
escola ou pela Secretaria Municipal de Educação;

24. Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos
recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula
comum do ensino regular, bem como em outros ambientes
da escola;
25. Orientar professores e famílias sobre os recursos
pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno;
26. Estabelecer articulação com os professores da sala de
aula comum, visando a disponibilização dos serviços, dos
recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias
que promovem a participação dos alunos nas atividades
escolares.
27. Auxiliar nas atividades e espaços que promovam a
participação da família;
28. Ter conhecimento prévio e domínio dos conteúdos e
temas trabalhados pelo professor da classe comum.
29. Participar do planejamento, junto ao professor da
classe comum, orientando quanto as adaptações que
permitam ao aluno o acesso ao currículo;
30. Promover a interação entre os alunos com Transtornos
Globais do Desenvolvimento e os demais alunos da escola.
31. Priorizar a necessidade e/ou especificidade de cada
aluno, atuando como mediador do processo ensinoaprendizagem com adoção de estratégias funcionais,
adaptações curriculares, metodológicas, dos conteúdos,
objetivos, de avaliação, temporalidade e espaço físico, de
acordo com as peculiaridades do aluno e com vistas ao
progresso global, para potencializar o cognitivo, emocional
e social.
32. Realizar contatos com os profissionais da saúde,
que prestam atendimento ao aluno e orientações aos
familiares.
33. Responsabilizar-se pelo material de consumo,
equipamento e material permanente a sua disposição;
34. Executar atividades correlatas;
35. Cumprir as demais responsabilidades e deveres
elencados na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipal.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 25 (vinte e cinco) horas
semanais e 125 (cento e vinte e cinco) horas mensais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

17. Participar de discussões e decisões da escola,
mediante atuação conjunta com os demais integrantes da
comunidade escolar através dos Conselhos de Classe e de
Escola;

Idade Mínima: 18 anos

18. Participar de reuniões com pais e com outros
profissionais de ensino;

 Licenciatura Plena com habilitação em Educação
Especial ou Licenciatura plena na área de Educação, com
formação em nível de Pós-Graduação “Lato-Sensu” em
Educação Especial.

19. Participar de reuniões, capacitações, programas de
aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado;
20. Participar integralmente dos períodos dedicados a
reuniões, planejamento e à avaliação do processo ensinoaprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional;

Grau de Instrução:
Professor “PE”

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação.
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LEI Nº 749/2015

Publicação Nº 6967

LEI Nº 749/2015
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 287/2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do Art. 57 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado na Lei 287/2004 - Estrutura Administrativa do Município, o seguinte cargo:
CARGO

REF.

Subsecretário

CC-3

Parágrafo Único – O Anexo I desta Lei estabelece as atribuições do cargo ora criado.
Art. 2º - Fica criada na Lei 287/2004 - Estrutura Administrativa do Município, a vaga no seguinte cargo:
CARGO

QUANT. VAGAS

REF.

Assistente Técnico

02

CC-6

Assistente de Controle Administrativo

01

CC-9

Coordenador de Serviços Gerais

01

CC-8

Subsecretário

08

CC-3

Art. 3º - Os quantitativos dos cargos criados e existentes na Lei Municipal 287/2004 são os constantes do Anexo II,
desta Lei.
Art. 4º - Com as alterações estabelecidas por esta Lei o anexo II da Lei 287/2004 passa a ser o anexo II da presente lei.
Art. 5º - As despesas autorizadas na presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, consignada
no orçamento vigente.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 05 de Janeiro de 2015.
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal
ANEXO I
(a que se refere o Parágrafo Único do Art. 1° da LEI Nº 749/2015)
CARGO

Subsecretário

ATRIBUIÇÕES
1.	
substituir o Secretário nas suas ausências, nos seus impedimentos e nos seus afastamentos legais ou
regulamentares, cabendo-lhe, nestas ocasiões, o desempenho de todas as atribuições do titular;
2.	

assessorar e cooperar com o Secretário nos atos de sua competência;

3.	

propor medida que entenda necessária à melhoria dos serviços afetos à Secretaria;

4.	

exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Secretário.
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ANEXO II
(A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º DA LEI Nº 749/2015) - (ANEXO II da Lei 287/2004)
DENOMINAÇÃO DO CARGO

CBO

VAGAS

REF.

VALOR R$

DISTRIBUIÇÃO

Procurador Municipal

2412-25

2

CC-1

5.856,67

Chefe de Gabinete

1114-15

1

CC-2

4.294,79

Assessor de Planejamento

4102-05

1

CC-2

4.294,79

Gerente de Planej., Projetos e Captação de Recursos

1426-05

2

CC-3

3.578,98

Assistente Jurídico

2410-05

1

CC-3

3.578,98

Assistente de Comunicação

2611-10

1

CC-3

3.578,98

Assessor de Relações Institucionais

4102-05

1

CC-2

4.294,79

Controlador Geral

4102-30

1

CC-2

4.294,79

Controladoria Municipal

Assistente Técnico

1114-15

19

CC-6

1.983,09

Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais

Chefe do Setor de Contabilidade

1114-15

1

CC-3

3.578,98

Subsecretario

1114-15

1

CC-3

3.578,98

Tesoureiro

4102-35

1

CC-3

3.578,98

Assistente de Cont. Adm. e Junta Militar

4110-10

1

CC-9

991,54

Assistente de Controle Administrativo

4110-10

29

CC-9

991,54

Assistente de Administração

4110-10

15

CC-7

1.608,30

Assistente de Patrimônio e Almoxarifado

4102-20

1

CC-6

1.983,09

Administrador de Recursos Humanos

2521-05

1

CC-4

2.863,20

Administrador de Compras

1424-05

1

CC-4

2.863,20

Assistente de Fiscalização e Tributos

2544-20

1

CC-6

1.983,09

Coordenador de Serviços Gerais

1427-05

5

CC-8

1.239,43

Gerente de Frota, Máquinas e Equipamentos

1416-05

3

CC-3

3.578,98

Agente de Crédito
Subsecretario

4110-10
1114-15

1
1

CC-7
CC-3

1.608,30
3.578,98

Agente de Desenvolvimento Rural

3211-10

3

CC-7

1.608,30

Coordenador de Desenvolvimento Rural

3211-05

1

CC-8

1.239,43

Coord. de Desenvolv. Industrial e Comercial

3131-20

1

CC-8

1.239,43

Coordenador de Meio Ambiente

3115-05

1

CC-8

1.239,43

Subsecretario

1114-15

1

CC-3

3.578,98

Coordenador de Obras Públicas e Civis
Subsecretario

3121-05
1114-15

1
1

CC-8
CC-3

1.239,43
3.578,98

Coordenador de Serviços Urbanos

3121-06

2

CC-8

1.239,43

Supervisor de Obras e Serviços Urbanos

7102-05

6

CC-5

2.290,55

Coord. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

1311-05

2

CC-8

1.239,43

Subsecretario

1114-15

1

CC-3

3.578,98

Assistente Judiciário Municipal

2424-10

1

CC-3

3.578,98

Subsecretario

1114-15

1

CC-3

3.578,98

Gerente de Prog. de Assistência Social

1311-20

1

CC-3

3.578,98

Coordenador de Projetos Sociais

1311-20

2

CC-8

1.239,43

Diretor de Estab.de Ed. Inf.e Ens.Fund.

1313-10

5

CC-6

1.983,09

Subsecretario

1114-15

1

CC-3

3.578,98

Coordenador de Ensino Fundamental

2394-05

1

CC-8

1.239,43

Coordenador de Apoio Administrativo

4101-05

1

CC-8

1.239,43

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Administração e Finanças

Sec. de Adm. e Finanças / Sec. Obras e Serv.
Urbanos

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Sec. de Meio Ambiente

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e
Lazer

Secretaria de Assistência Social

Secretaria de Educação
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Assistente de controle em Saúde

1312-10

2

CC-6

1.983,09

Subsecretario

1114-15

1

CC-3

3.578,98

Administrador de Programas da Saúde

1312-10

3

CC-4

2.863,20

Chefe de Serviços de Vigilância Sanitária

3522-10

1

CC-6

1.983,09

Coordenador Vigilância Epidemiológica

3522-10

1

CC-8

1.239,43

Coordenador da Vigilância Ambiental

3522-10

1

CC-8

1.239,43

Coordenador de Serviços de Saúde

1312-10

8

CC-8

1.239,43

Secret. Exec. do Conselho Munic. De Saúde

2523-05

1

CC-7

1.608,30

Gerente de Sistemas e Programas de Saúde

1312-10

2

CC-3

3.578,98

Secretaria de Saúde

LEI Nº 750/2015

Publicação Nº 6976

LEI Nº 750/2015
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 406/2007 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do Art. 57 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado na Lei Municipal 406, de 12 de junho de 2007, Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos
Servidores Municipais da Área da Saúde, o cargo de Educador Social, conforme quadro abaixo:
Grupo ocupacional

Classe

Cargo

CBO

Carga Horária
Semanal

Escolaridade Mínima para Ingresso

GRUPO DE APOIO
OPERACIONAL DE
SERVIÇO

B

Educador Social

5153-05

44 Horas

Ensino Médio

Paragrafo único. O pré-requisito para o provimento do cargo criado no “caput” deste artigo, classe a que pertence,
a descrição de suas atribuições, com carga horária, escolaridade mínima exigida para ingresso, são os dispostos no
Anexo I desta lei.
Art. 2º - Ficam criadas, na Lei Municipal 406, de 12 de junho de 2007, Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração
dos Servidores Municipais da Área da Saúde, as vagas nos seguintes cargos, conforme quadro abaixo:
Grupo Ocupacional

GRUPO DE APOIO
OPERACIONAL DE
SERVIÇO
GRUPO TÉCNICO DE
SERVIÇOS
GRUPO SUPERIOR DE
SERVIÇOS

Classe

Quant.
de
Vagas

A

05

A

03

Cargos

CBO

Carga
Horária
Semanal

Escolaridade Mínima para Ingresso

B

04

Agente de Limpeza e
5142
Alimentação
Agente de Serviços
5142/9922
Operacionais
Educador Social
5153-05

44 Horas

Ensino Médio

D

02

Recepcionista

4221

44 Horas

E

10

Motorista

7823

44 Horas

H

01

Psicólogo

2515

20 Horas

I

01

Assistente Social

2516

30 Horas

Ensino Médio
Ensino fundamental e carteira de habilitação categoria D"
Superior em Psicologia, Registro no
respectivo Conselho
Superior em Serviço Social, Registro
no respectivo Conselho.

44 Horas

Ensino Fundamental

44 Horas

Ensino Fundamental Incompleto

Art. 3º - A escolaridade mínima exigida para ingresso no cargo de Mecânico de Máquinas Leves e Pesadas passa a
ser:

Escolaridade Mínima para Ingresso
Ensino Médio e curso de mecânico
Art. 4º - A escolaridade mínima exigida para ingresso no cargo de Auxiliar de Mecânico passa a ser:
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Escolaridade Mínima para Ingresso
Ensino Médio e curso de mecânico
Art. 5º - Os quantitativos dos cargos criados e existentes
na Lei Municipal 406, de 12 de junho de 2007são os constantes do Anexo II, desta Lei.
Art. 6º - Com as alterações estabelecidas por esta Lei,
o anexo I (Descrição dos cargos) e o anexo II (distribuição de cargos por grupo ocupacional e requisito para
ingresso), da lei 406/2007 passam a ser o anexo III e
II da presente lei.
Art. 7º - As despesas autorizadas na presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente.
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - Fica revogada a Lei nº 324/2005.
Gabinete do Prefeito, 05 de Janeiro de 2015.
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO
CARGO: Educador Social
CBO – 5153-05
CÓDIGO: B
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia
de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que
contribuam com o fortalecimento da função protetiva da
família;
2. Desenvolver atividades instrumentais e registro para
assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir
de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração
o ciclo de vida e ações intergeracionais;
3. Assegurar a participação social dos usuários em todas
as etapas do trabalho social;
4. Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e
busca ativa;
5. Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;
6. Apoiar na identificação e registro de necessidades e
demandas dos usuários, assegurando a privacidade das
informações;

Página 62

comunidade;
9. Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
10. Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e
culturais nas unidades e, ou, na comunidade;
11. Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o
enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal,
violação de direitos e divulgação das ações das Unidades
socioassistenciais;
12. Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de
divulgação das ações;
13. Apoiar os demais membros da equipe de referência
em todas etapas do processo de trabalho;
14. Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a
relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e,
ou, familiar;
15. Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios,
transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de
articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego,
dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais;
16. Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos
realizados;
17. Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;
18. Participar das reuniões de equipe para o planejamento
das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho
e resultado;
19. Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
20. Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;
21. Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em
cursos de formação e qualificação profissional, programas
e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;
22. Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho
dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos;
23. Apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas;
24. Cooperar com trabalho integrado;
25. Executar demais tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 44 (quarenta e quatro)
horas semanais e 220 (duzentas e vinte) horas mensais,
podendo ser exigido a prestação de serviço relacionados
à saúde pública aos sábados, domingos e feriados, bem
como ser exigidos plantões de acordo com a escala organizada, sujeitos ao uso de equipamento de proteção
indidual.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

7. Apoiar e participar no planejamento das ações;

Idade Mínima: 18 anos

8. Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na

Grau de Instrução: Ensino Médio
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RESPONSABILIDADES:
1.

Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual.

2.

Pelo serviço executado;

3.

Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;

4.

E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Socail
ANEXO II
(A que se refere o Art. 6º da Lei 750/2015)
(Anexo II da Lei 406/2007)
DISTRIBUIÇÃO DE CARGO POR GRUPO OCUPACIONAL
E REQUISITO PARA INGRESSO
GRUPO OCUPACIONAL

GRUPO DE APOIO
OPERACIONAL DE
SERVIÇOS

GRUPO TÉCNICO
DE SERVIÇOS

GRUPO SUPERIOR
DE SERVIÇOS

CLASSE QUANT.
DE VAGAS

CARGOS

CBO

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

ESCOLARIDADE MÍNIMA
PARA INGRESSO

5142
5142/

44 Horas

Ensino Fundamental

44 Horas

Ensino Fundamental Incompleto

44 Horas
44 Horas
44 Horas

Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ens. Fundamental e carteira de habilitação categoria D"
Ens. Fundamental e conhecimento
na atividade
Ensino Médio e curso de informática
Ensino Médio e curso de Mecânico
Curso Técnico Agrícola e registro
no CREA
Curso Técnico ou Tecnólogo em
Processamento de dados.
Curso Técnico em edificações e registro no CREA
Ensino fundamental e carteira de
habilitação categoria D"
Ensino fundamental incompleto e
carteira de habilitação categoria D"

A

61

Agente de Limpeza e Alimentação

A

41

Agente de Serviços Operacionais

B
C
D

04
6
13

Educador Social
Agente de Portaria
Recepcionista

D

6

Operador de Trator de Pneus

6410

44 Horas

D

4

Pedreiro

7152

44 Horas

E

15

Auxiliar Administrativo

4110

44 Horas

E

2

Auxiliar de Mecânico

9191

44 horas

E

2

Técnico Agrícola

3211

44 Horas

E

3

Técnico Processamento de Dados

4121

44 Horas

E

2

Técnico em Edificações

3121

44 Horas

E

55

Motorista

7823

44 Horas

F

11

Operador de Máquinas Pesadas

7151

44 Horas

G

02

Agente Fiscal de Obras

3522

44 horas

Ensino Médio

G

2

9131

44 Horas

Ensino Médio e curso de Mecânico

G

3

Mecânico de Máquinas Leves e Pesadas
Fiscal de Tributos Municipais

2544

44 Horas

H

2

Nutricionista

2237

20 Horas

H

3

Psicólogo

2515

20 Horas

I

3

Assistente Social

2516

30 Horas

L

02

Auditor Público Interno

2522

40 Horas

L

2

Engenheiro Civil

2142

40 Horas

L

1

Contador

2522

40 Horas

Ensino Médio
Superior em nutrição, Registro no
respectivo Conselho.
Superior em Psicologia, registro no
respectivo Conselho
Superior em Serviço Social, Registro no respectivo Conselho.
Superior em Ciências Contábeis ou
Direito, Registro no respectivo Conselho ou Ordem.
Superior em Engenharia Civil, Registro no respectivo Conselho.
Superior em Ciências Contábeis,
Registro no respectivo Conselho.

9922
5153-05
5174
4221
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ANEXO III
(A que se refere o Art. 6° da Lei 750/2015)
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c) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente à sua disposição;

(ANEXO I da Lei 406/2007)

d) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais

DESCRIÇÃO DOS CARGOS

LOTAÇÃO: Secretarias Municipais.

CARGO: Agente de Limpeza e Alimentação
CBO – 5142
CÓDICO – A
PADRÃO DE VENCIMENTO – 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Ajudar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios.
2. Fazer o serviço de faxina em geral: remover o pó dos
móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos;
3. Limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios;
4. Arrumar banheiros e toaletes;
5. Auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama;
6. Lavar e encerar assoalhos;
7. Lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa;
8. Coleta lixo nos depósitos colocando-os nos recipientes
apropriados;
9. Lavar vidros, espelhos e persianas;
10. Varrer e manter a limpeza de pátios e jardins;
11. Cortar grama, manter e renovar as folhagens;
12. Fazer café, chá e servir;
13. Preparar a merenda escolar: limpar e preparar cereais, vegetais, carnes, peixes, etc., observando métodos
de cocção e padrões de qualidade dos alimentos conforme
orientação e acompanhar os recreios para servir os alunos
bem como estimular na alimentação;
14. Auxiliar nos banhos dos alunos;
15. Fechar portas, janelas e vias de acesso;
16. Participar, cooperar e auxiliar nas festas e outras datas comemorativas promovidas pela escola;
17. Executar tarefas afins;
18. Cooperar para um trabalho integrado.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.

CARGO: Agente de Portaria
CBO: 5174
CÓDICO: C
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Recepcionar e controlar a movimentação de pessoas
em áreas de acesso livre e restrito;
2. Prestar informações ao público;
3. Controlar o fluxo de pessoas, identificando, orientando
e encaminhando para lugares desejados;
4. Vigiar as áreas de acesso a edifícios municipais, evitando aglomerações, estacionamento indevido de veículos e
permanência de pessoas inconvenientes;
5. Zelar a entrada de pessoas e veículos nas dependências
de edifícios municipais, examinando, conforme o caso, as
autorizações para ingresso, impedindo a entrada de pessoas estranhas, identificando eventuais situações suspeitas e tomando as providências cabíveis para garantir a
segurança do local;
6. Fiscalizar o estacionamento de veículos em passeios,
calçadas, praças e outros locais sob sua jurisdição;
7. Vigiar logradouros e outras áreas de responsabilidade
da Prefeitura, a fim de evitar depredações, roubos, danos
em jardins e brinquedos públicos e qualquer outro tipo de
agressão ao patrimônio municipal;
8. Prestar informações e socorrer populares, quando solicitado;
9. Entregar ao seu superior objetos de outras pessoas
que, por qualquer modo, venham a cair em seu poder;
10. Articular-se imediatamente com seu superior, sempre
que suspeitar de irregularidades na área sob sua jurisdição;
11. Abordar indivíduos em atitudes suspeitas com relação
a outras pessoas ou coisas alheias, encaminhando-os à
autoridade policial;
12. Registrar diariamente as ocorrências verificadas em
sua jornada de trabalho;
13. Zelar por sua aparência pessoal, mantendo o uniforme em perfeitas condições de uso, bem como pela guarda e conservação dos objetos necessários ao exercício de
suas atividades;

Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de
proteção individual. O exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos, feriados e regime
de escala.

14. Apontar concertos necessários;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

16. Controlar a regularidade do registro de ponto;

Idade Mínima: 18 anos

17. Receber a correspondência e encaminhar ao protocolo;

Grau de Instrução – Ensino Fundamental
RESPONSABILIDADES:

15. Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros
relativos à segurança do órgão municipal;

18. Providenciar ou efetuar a expedição ou entrega de
correspondência externa;

a) Usar uniforme e equipamento de proteção individual.

19. Providenciar o asteamento e arreação do pavilhão nacional;

b) Pelo serviço executado;

20. Cooperar para um trabalho integrado;
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21. Executar outras atribuições afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.
Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de
proteção individual. O exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos, feriados e regime
de escala - plantão.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Ensino fundamental
RESPONSABILIDADES:
a) Pelo serviço executado;
b) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.
c) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
LOTAÇÃO: Secretarias Municipais
CARGO: Agente de Serviços Operacionais
CBO – 5142 e ou 9922
CÓDICO: A
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Varrer ruas, praças, parques e jardins do Município,
utilizando vassouras, ancinhos e outros instrumentos similares, para manter os referidos locais em condições de
higiene e trânsito;
2. Recolher o lixo, acondicionando-o em latões, sacos
plásticos, cestos, carrinhos de tração manual e outros depósitos adequados;
3. Percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para coletar o lixo;
4. Raspar meios-fios;
5. Abrir valas no solo, utilizando ferramentas manuais
apropriadas;
6. Capinar e roçar terrenos, bem como quebrar pedras e
pavimentos;
7. Fazer abertura e limpeza de valas, ralos, bueiros, limpeza de galerias, esgotos, caixas de areia, poços e tanques;
8. Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos
utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os
e mantendo-os limpos;
9. Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas;
10. Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas;
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e servidores da Prefeitura;
13. Manter limpos os utensílios de cozinha;
14. Auxiliar no preparo de refeições, lavando, selecionando e cortando alimentos;
15. Preparar lanches e outras refeições simples, segundo
orientação superior, para atender aos programas alimentares desenvolvidos pela Prefeitura;
16. Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho,
comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso;
17. Carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicados;
18. Transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas de acordo com instruções recebidas;
19. Auxiliar no plantio, adubagem e poda de árvores, flores e grama para conservação e ornamentação de praças,
parques e jardins;
20. Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho que não exijam conhecimentos
especiais;
21. Lavar e lubrificar veículos e máquinas, suspendendo
através de macaco hidráulico ou em rampas apropriadas
procedendo à limpeza das partes inferiores dos veículos e
das máquinas;
22. Remover o pó e outros detritos do interior dos veículos
e máquinas, utilizando aspiradores de pó, escovas, vassouras e materiais similares;
23. Lavar e enxugar a lataria, vidros e outras partes dos
veículos e máquinas utilizando equipamentos e materiais
apropriados;
24. Polir a estrutura metálica e pintada dos veículos;
25. Dar mira e bater estaca nos trabalhos topográficos;
26. Preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas auxiliares de obras;
27. Moldar bloquetes, mourões, placas e outros artefatos
pré-moldados, utilizando a forma e o material adequado,
seguindo instruções pré-determinadas;
28. Auxiliar na construção de palanques, andaimes e outras obras,manter limpo e arrumado o material sob sua
guarda;
29. Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos
e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe
cabe manter limpos e com boa aparência; executar outras
atribuições afins;
30. Cooperar para um trabalho integrado;
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.
Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de
proteção individual. O exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos, feriados e regime
de escala.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

11. Percorrer as dependências da Prefeitura, abrindo e
fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e
desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos
elétricos;

Idade Mínima: 18 anos

12. Preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes

a) Usar uniformes e equipamento de proteção individual;

Grau de Instrução – Ensino Fundamental Incompleto
RESPONSABILIDADES:
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b) Pelo serviço executado;
c) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
d) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
LOTAÇÃO: Secretarias Municipais
CARGO: Agente Fiscal de Obras
CBO: 3522
CÓDICO: G
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Efetuar fiscalização mediante rondas e vistorias espontâneas, sistemáticas e dirigidas, observadas as normas da
legislação municipal;
2. Emitir e lavrar notificações, autos de fiscalização, de
ocorrência, de advertência, de infração, de embargo, de
interdição, de demolição, de apreensão e demais documentos necessários ao exercício do poder de polícia;
3. Fiscalizar obras, para verificar o cumprimento das normas de projeto aprovado pelo Município, encaminhando
os documentos fiscais ao órgão responsável pela aprovação de projetos, para análise, na hipótese de divergências
técnicas;
4. Fiscalizar, levantar e acompanhar as obras privadas e
públicas, regulares e clandestinas, incluindo, dentre outras, o parcelamento do solo, terraplanagens, construções, edificações, demolições, modificações, reformas,
consertos, cobertas, fachadas, tapumes e equipamentos
de segurança, para fins de licenciamento e cumprimento
das demais normas da legislação em vigor;
5. Fiscalizar o lançamento e a comercialização de loteamentos clandestinos;
6. Fiscalizar as placas de obras;
7. Fiscalizar as comunicações de início de obra;
8. Fiscalizar as obras para fins de renovação e transferência de alvará de construção;
9. Fiscalizar o estado de conservação de prédios tombados pelo Poder Público, solicitando, se necessário, laudo
técnico do órgão competente;
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19. Fiscalizar construções, após "Baixa" e "Habite-se", visando coibir as mudanças físicas e de uso, contrárias ao
projeto aprovado;
20. Fiscalizar imóveis para fins de locação do Município;
21. Fiscalizar a existência de obras de arte em edificações
concluídas;
22. Fiscalizar edificações e estabelecimentos em desacordo com as normas de prevenção contra incêndio e outras
previstas na legislação;
23. Efetuar fiscalização em decorrência de convênios firmados entre o Município e outros órgãos ou entidades, a
exemplo da Polícia Militar de Minas Gerais;
24. Efetuar fiscalização para levantamento de áreas e
confecção de croqui;
25. Realizar sindicâncias junto às comunidades vizinhas,
necessárias à completa diligência fiscal;
26. Realizar sindicâncias em atendimento a solicitação do
Poder Judiciário, para averiguação de irregularidades;
27. Efetuar pesquisas e levantamentos internos e externos de dados, inclusive consulta a órgãos públicos e privados, de interesse da fiscalização;
28. Efetuar diligência para verificar a solução de irregularidades detectadas em notificação e auto, dando acompanhamento à ação fiscal;
29. Fiscalizar edificações e estabelecimentos em desacordo com as normas de prevenção contra incêndio, inclusive
em virtude de convênios entre o Município e outros órgãos, a exemplo da Polícia Militar de Minas Gerais;
30. Embargar e interditar edificações em desacordo com
as normas de defesa do consumidor;
31. Acompanhar demolições executadas pelo Município
requerendo, se necessário, acompanhamento técnico do
órgão compete;
32. Comunicar irregularidades constatadas durante as
ações fiscais, cuja competência de fiscalização seja de outra área fiscal municipal, estadual e federal;
33. Preencher formulários, laudos fiscais, comunicações e
fazer relatórios relacionados às atividades fiscais;
34. Elaborar croqui de levantamento de áreas construídas
ou não, para visualização de irregularidades;

10. Fiscalizar abrigos provisórios para operários ou guarda de materiais;

35. Informar e emitir parecer em processos, papeletas e
outros expedientes;

11. Fiscalizar a regularidade do registro do responsável
técnico junto ao CREA e a anotação de responsabilidade
técnica de projetos e obras;

36. Opinar se solicitado, sobre projetos e proposições de
lei e demais atos normativos de natureza fiscal;

12. Fiscalizar a instalação de sistemas de proteção, na
execução de edificações, no que se refere a bandejas, andaimes, telas de proteção e tapumes;
13. Fiscalizar o uso de tapume com pintura de obra de
arte;
14. Fiscalizar as notas de alinhamento e nivelamento fornecidas pelo Município, solicitando, se necessário, laudo
técnico do órgão competente;
15. Fiscalizar os perfis de terrenos constantes do projeto
aprovado, solicitando, se necessária, confirmação por laudo topográfico do órgão competente;
16. Fiscalizar o cumprimento das normas municipais de
escoamento de águas pluviais;
17. Fiscalizar a conservação de fachadas em edificações;
18. Fiscalizar construções aprovadas, concluídas ou não,
que tiveram sua destinação e uso alterados sem prévia
licença do Município;

37. Colaborar, se solicitado, da elaboração de formulários
relacionados com a atividade fiscal;
38. Zelar pelo cumprimento das normas de obras, de maneira educativa, sistemática e permanente, orientando o
munícipe no cumprimento das mesmas;
39. Exigir e verificar documentos necessários à ação fiscal;
40. Analisar e acompanhar os programas de ação fiscal;
41. Colaborar, se solicitado, no planejamento das metas
coletivas e individuais fiscais, cumprindo-as adequadamente;
42. Preparar subsídios a serem enviados à Procuradoria
Geral do Município, nas ações em que o Município figure
como parte;
43. Participar de junta de recursos fiscais;
44. Participar de audiências de julgamento de recursos de
natureza fiscal;
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45. Relatar e proferir voto em processos relativos a créditos do Município, quando em exercício em órgão contencioso administrativo-fiscal;

2. Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional,
atuando nas esferas públicas e privadas;

46. Contribuir se solicitado, no planejamento e na elaboração de programas para o aprimoramento das atividades
fiscais;

3. Orientar e monitorar ações em desenvolvimento, em
assuntos referentes a economia familiar, educação, alimentação;

47. Contribuir se solicitado, na elaboração de manuais de
procedimentos fiscais e instruções de serviços;

4. Desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis;

48. Ministrar e participar de seminários, cursos e treinamentos de aperfeiçoamento profissional;

5. Realizar políticas setoriais que visem o enfrentamento
à pobreza, a garantia dos mínimos sociais, ao provimento
de condições para atender contingências sociais e à universalidade dos direitos sociais;

49. Participar da elaboração de programas educativos,
junto à população, visando o cumprimento espontâneo da
legislação municipal;
50. Fiscalizar obras e serviços em vias e logradouros públicos, exceto quanto às atribuições de natureza técnica;
51. Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e
manter a chefia permanentemente informada a respeito
das irregularidades encontradas;
52. Coletar dados para a atualização do cadastro urbanístico do Município;
53. Elaborar réplicas e tréplicas fiscais em processo de recursos oriundos de penalidades impostas em decorrência
do Poder de Polícia do Município;
54. Cooperar para um trabalho integrado;
55. Executar outras atribuições afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.
Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de
proteção individual. O exercício do cargo sujeita o servidor a deslocar-se periodicamente, visto a necessidade de
vistorias, bem como exige atividade externa, a qualquer
hora do dia, em estabelecimento sujeita ao controle e vistoria do poder fiscal e de polícia administrativa, além de,
poder ser convocado a trabalhar fora do horário de expediente, ou seja, sábados, domingos e feriados.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Ensino Médio e Carteira Nacional de
Habilitação categoria “AB”
RESPONSABILIDADES:
· Pelo serviço executado;
· Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.
· E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Obras
CARGO: Assistente Social
CBO: 2516
CÓDICO: I
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ATRIBUIÇÕES:
Na área social/Educação:
1. Prestar serviços sociais e, orientar indivíduos, famílias,
comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação) serviços e recursos sociais e
programas de educação;

6. Identificar as necessidades básicas dos indivíduos e tomar as medidas necessárias;
7. Apoiar as entidades civis organizadas nos atendimentos à criança, adolescentes, idoso, família, portador de
deficiência;
8. Apresentar a demanda dos medicamentos utilizados
pela população usuária, a partir do acompanhamento social da mesma;
9. Selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência;
10. Realizar e orientar estudos no campo da assistência
social que atendam aos interesses da população;
11. Preparar programas de trabalho referente ao serviço
social;
12. Realizar e interpretar pesquisas sociais;
13. Analisar fatores psico-sociais que intervêm no diagnóstico, tratamento e prevenção de enfermidades mentais e de transtornos emocionais de personalidade;
14. Orientar nas seleções sócio-econômicas para concessão de auxílios do Município;
15. Fazer levantamentos sócio-econômicos com vistas a
planejamentos habitacionais nas comunidades;
16. Planejar modelos e formulários e supervisionar a organização de fichários dos casos investigados;
17. Cooperar para um trabalho integrado;
18. Executar outras atividades afins.
Na área da saúde:
1. Orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional;
2. Encaminhar enfermos a estabelecimentos de beneficência e hospitais, acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos e assistindo aos familiares;
3. Planejar e promover inquéritos sobre a situação social
de pacientes, realizando triagem para estudo, bem como
prestando orientações;
4. Participar no desenvolvimento de pesquisas médicosociais e interpreta junto ao médico a situação social do
doente e de sua família;
5. Orientar e monitorar ações em desenvolvimento, em
assuntos referentes à alimentação e saúde;
6. Apoiar as entidades civis organizadas nos atendimentos à criança, adolescentes, idoso, família, portador de
deficiência;
7. Apresentar a demanda dos medicamentos utilizados
pela população usuária, a partir do acompanhamento social da mesma;
8. Analisar fatores psico-sociais que intervêm no diagnóstico, tratamento e prevenção de enfermidades mentais e
de transtornos emocionais de personalidade;
www.diariomunicipal.es.gov.br

06/01/2015 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 171

Página 68

9. Orientar nas seleções sócio-econômicas para concessão de auxílios do Município;

acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade;

10. Pesquisar problemas relacionados à Biometria Médica;

· Verificar os limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;

11. Planejar modelos e formulários e supervisionar a organização de fichários dos casos investigados;
12. Cooperar parar o serviço integrado;
13. Executar outras atividades afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 06 (seis) horas diárias,
30 (trinta) horas semanais e 150(cento e cinquenta) horas mensais.
Especial: O exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos, feriados e regime de escala.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Ensino Superior específico da função
e Registro no respectivo Conselho.
RESPONSABILIDADES:
· Pelo serviço executado;
· Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.
· E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
LOTAÇÃO: Secretarias Municipais
CARGO: Auditor Público Interno

· Verificar, periodicamente, a observância do limite da
despesa total com pessoal e avaliar as medidas adotadas
para o seu retorno ao respectivo limite;
· Avaliar o cumprimento das diretrizes, objetivos e metas
previstos no Plano Plurianual; verificar o cumprimento das
metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO;
· Examinar os contratos firmados pela Administração Municipal com a iniciativa privadas para prestação de serviços, execução de obras e fornecimento de materiais;
· Examinar os instrumentos e sistemas de guarda e conservação dos bens e do patrimônio sob responsabilidade
das unidades da administração direta e indireta;
· Auxiliar o Chefe do Controle Interno nos trabalhos para a
orientação e elaboração das instruções normativas;
· Auxiliar o Chefe do Controle Interno na verificação das
prestações de contas dos recursos públicos recebidos pelo
Município;
· Executar outras tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas
mensais.

CBO: 2522

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

CÓDICO: L

Idade Mínima: 18 anos

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

Grau de Instrução: curso de nível superior em Ciências
Contábeis ou Direito e registro no respectivo Conselho
competente ou Ordem.

ATRIBUIÇÕES:
· Realizar fiscalizações, auditorias e avaliações de gestão
no desempenho de suas funções;
· Assinar pareceres, certificados, relatórios de auditoria e
demais documentos nos limites de sua competência;
· Acompanhar os planos e programas de governo e a avaliação dos resultados da gestão orçamentária, contábil,
financeira, patrimonial, de pessoas e de suprimento de
fundos dos órgãos e entidades municipais;

RESPONSABILIDADES:
· Pelo serviço executado;
· Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.
· E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

· Acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal
de Contas, os atos de admissão de pessoal, excetuadas
as nomeações para cargo de provimento em comissão e
designações para função gratificada;

LOTAÇÃO: Controladoria Municipal

· Verificar a probidade na aplicação dos recursos públicos
e na guarda ou administração de valores ou bens do Município;

CBO – 4110

· Pronunciar-se, quando das fiscalizações e auditorias realizadas, sobre a regularidade e exatidão das prestações
ou tomadas de contas dos responsáveis por valores, recursos e outros bens do Município, examinando as demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas e
relatórios, de órgãos e entidades da administração direta,
indireta e fundacional;
· Desempenhar, por determinação do Chefe do Controle
Interno, outras atividades compatíveis com o exercício do
controle interno.
· Fiscalizar a aplicação dos recursos do município repassados aos órgãos e entidades públicas ou privadas através
de convênios, contratos, acordos e ajustes;
· Manifestar-se, quando solicitado pela administração,

CARGO: Auxiliar Administrativo
CÓDICO: E
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
Em diversos órgãos administrativos:
1. Executar trabalhos que envolvam a interpretação e
aplicação das leis e normas administrativas; Redigir expediente administrativo;
2. Proceder a aquisição, guarda e distribuição de material.
3. Examinar processos e redigir pareceres e informações;
4. Redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao
aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de leis, minutas de decreto e
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outros;
5. Realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens
financeiras e descontos determinados por lei;
6. Realizar ou orientar coleta de preços de materiais que
possam ser adquiridos sem concorrência;
7. Efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos, manter atualizados os registros de estoque;
8. Realizar trabalhos datilográficos;
9. Operar com terminais eletrônicos;
10. Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, contabilidade, finanças, logística e
demais órgãos administrativos;
11. Tratar e dar destinação aos diversos tipos de documentos, cumprindo todo o procedimento estabelecido referente aos mesmos;
12. Preparar relatórios e planilhas;
13. Executar os serviços administrativos dos diversos setores das Secretarias Municipais;
14. Atender fornecedores fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços;
15. Cooperar para um trabalho integrado;
16. Arquivar documentos, classificando-os segundo critérios apropriados para armazená-los e conservá-los;
17. Executar demais tarefas afins.
Em Estabelecimento de Ensino:
1. Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução de tarefas próprias de secretarias de
estabelecimentos de ensino;
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18. Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem
desenvolvidos por auxiliares;
19. Cooperar para um trabalho integrado;
20. Prestar informações da vida escolar dos alunos aos
pais e responsáveis;
21. Participar, cooperar e auxiliar nas festas e outras datas comemorativas promovidas pela escola;
22. Responsabilizar-se pelo planejamento, coordenação,
controle e avaliação de todos os serviços da secretaria;
23. Manter organizada e atualizada toda a escrituração da
unidade educacional, zelando pela autenticidade e segurança da documentação;
24. Responsabilizar-se pela matrícula, transferência,
preenchimento de certificados de conclusão de curso,
bem como assinar juntamente com o diretor, a documentação respectiva;
25. Manter-se atualizado quanto à legislação vigente, regulamento e outros atos oficiais, relativo ao ensino e unidade educacional;
26. Apresentar o diário de classe aos professores e recolher em datas marcadas os devidos registros;
27. Elaborar o atestado de exercício do profissional docente, técnico e administrativo da escola;
28. Elaborar relatórios e atas concernentes à unidade
educacional;
29. Articular-se com as equipes técnica e docente para
que, nos prazos previstos, sejam fornecidos todos os resultados escolares dos alunos referentes às programações
regulares e especiais;

2. Supervisionar os serviços de secretaria de estabelecimento de ensino, de acordo com a orientação do diretor;

30. Impedir o manuseio, por pessoas estranhas ao setor,
bem como a retirada do âmbito da unidade educacional
de pastas, livros, diários de classe e registro de qualquer
natureza, salvo quando oficialmente requeridos e autorizados;

3. Manter atualizados os assentamentos referentes ao
corpo docente;

31. Arquivar documentos, classificando-os segundo critérios apropriados para armazená-los e conservá-los;

4. Manter cadastro dos alunos;

32. Assinar, juntamente com o diretor os históricos escolares, declarações e certificados expedidos pela escola;

5. Manter em dia a escrituração escolar do estabelecimento;
6. Organizar e manter atualizados prontuários de legislação referentes ao ensino;
7. Prestar informações e fornecer dados referentes ao ensino às autoridades escolares;
8. Extrair certidões;
9. Escriturar os livros, fichas e demais documentos que se
refiram à vida escolar dos alunos;

33. Participar do planejamento geral e dos conselhos de
classe da escola, com vistas ao registro de escrituração
escolar e arquivo;
34. Exercer outras atribuições que forem determinadas
pelo diretor, na sua esfera de atuação;
35. Divulgar todas as normas procedentes da diretoria,
estimulando todos os envolvidos a respeita-la e valoriza-las;
36. Cooperar para um trabalho integrado;

10. Preencher boletins estatísticos;

37. Executar outras tarefas afins.

11. Colaborar na formação dos horários;

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

12. Arquivar recortes e publicações de interesse para o
estabelecimento de ensino;

Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.

13. Receber e expedir correspondência;
14. Elaborar e distribuir boletins, históricos escolares,
etc.;
15. Lavrar termos de abertura e encerramento dos livros
de escrituração escolar;

Especial: Sujeitos ao uso de uniforme. O exercício do
cargo poderá exigir o atendimento ao público, bem como
o trabalho aos sábados, domingos e feriados.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

16. Digitar documentos diversos pertinentes à atividade
administrativa da escola;

Idade Mínima: 18 anos

17. Encarregar-se da publicação e controle de avisos em
geral;

RESPONSABILIDADES:

Grau de Instrução: Ensino Médio e curso de informática
a) Pelo serviço executado;
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b) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.

b) Organizar os arquivos de modo racional e simples,
mantendo-os sob sua guarda, com o máximo sigilo;

c) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais

c) Garantir a perfeita conservação e restauração dos documentos recolhidos;

LOTAÇÃO: Secretarias Municipais.

d) Organizar as informações e fontes de pesquisa, de
modo que qualquer documento solicitado possa ser rapidamente localizado;

CARGO: Auxiliar de Mecânico
CBO: 9191
CÓDICO: E
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Lubrificar máquinas e equipamentos, sinalizando pontos de lubrificação, interpretando desenhos de máquinas;
2. Avaliar a situação das máquinas e equipamentos, selecionando material de limpeza e ferramentas para lubrificação, retirando excessos de lubrificantes;
3. Liberar máquinas e equipamentos consertados, elaborando e preenchendo relatórios e registros de ocorrências;
4. Monitorar o desempenho de máquinas e equipamentos,
realizando inspeções preventivas, identificando anomalias, solicitando manutenções e verificando a ocorrência
de irregularidades em peças;
5. Conservar ferramentas e materiais;
6. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção por meio ambiente;
7. Cooperar para o trabalho integrado
8. Executar atividades correlatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.
Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de
proteção individual. O exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados, uso de
uniforme e equipamento de proteção individual;
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Ensino Médio e curso de Mecânico
RESPONSABILIDADES:

e) Manter em dia a escrituração dos livros de registro,
com o máximo de qualidade e o mínimo possível de esforço;
f) Manter atualizada e em ordem a documentações e registros escolares, dos alunos e dos professores, zelando
pela sua fidedignidade;
g) Elaborar cronograma de atividades da secretaria, tendo
em vista a racionalização do trabalho e sua execução em
tempo hábil;
h) Responder pelo expediente e pelos serviços gerais na
secretaria;
i) Cuidar do recebimento de matrículas e transferências, e
respectiva documentação;
2. Cuidar da comunicação externa do estabelecimento
com a comunidade escolar ou com terceiros;
3. Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas
pelo diretor, na sua esfera de atuação.
4. Evitar o manuseio, por pessoas estranhas ao serviço,
bem como a retirada do âmbito do estabelecimento, de
pastas, livros, diários de classe e registros de qualquer
natureza, salvo quando oficialmente requeridos por órgão
autorizado;
5. Divulgar todas as normas procedentes da diretoria,
estimulando todos os envolvidos a respeitá-las e valorizá-las;
6. Fornecer, em tempo hábil, as informações solicitadas;
7. Atender aos alunos, professores ou a qualquer outra
pessoa da comunidade escolar, em assuntos referentes à
documentação e outras informações pertinentes;
8. Planejar seu trabalho de acordo com as necessidades
da escola, estabelecendo objetivos e padrões mínimos de
desempenho;
9. Participar, cooperar e auxiliar nas festas e outras datas
comemorativas promovidas pela escola;

a) Usar uniforme e equipamento de proteção individual;

10. Digitar documentos diversos pertinentes à atividade
administrativa da escola;

b) Pelo serviço executado;

11. Cooperar para o trabalho integrado.

c) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

d) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais

Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Especial: o exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados;

CARGO: Auxiliar de Secretaria Escolar

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

CBO: 4151

Idade Mínima: 18 anos

CÓDICO: D

Grau de Instrução: Ensino Médio e curso de informática.

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

RESPONSABILIDADES:

ATRIBUIÇÕES:

a) Pelo serviço executado;

1. Sob orientação e supervisão do Secretário Escolar ou
do Auxiliar Administrativo:

b) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.

a) Recolher, selecionar, classificar e catalogar todos os documentos que circulam ou que já devam ser arquivados
definitivamente;

c) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
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Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Ensino Médio.

CARGO: Bombeiro Hidráulico

RESPONSABILIDADES:

CBO – 5171

a) Usar de uniforme e equipamento de proteção individual;

CÓDICO: C
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Confeccionar instalações hidráulicas, redes de esgoto
sanitário e outros;
2. Localizar e reparar defeitos em instalações hidráulicas;
3. Distribuir, orientar e fiscalizar a execução de tarefas
que eventualmente foram executadas sob seu comando;
4. Relacionar e controlar o material necessário ao serviço
a executar;
5. Executar trabalhos relativos à instalação, manutenção
e reparo de encanamentos, tubulações e outros condutos
hidráulicos, assim como seus acessórios, montar, instalar,
conservar e reparar sistemas de tubulação de material
metálico e não metálico,de alta ou baixa pressão;

b) Pelo serviço executado;
c) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.
d) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
LOTAÇÃO: Secretarias Municipais
Grupo Especial em Extinção
CARGO: Contador
CBO: 2522
CÓDICO: L
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

6. Marcar, unir e vedar tubos, com auxílio de furadeira,
esmeril, maçarico e outros dispositivos mecânicos;

ATRIBUIÇÕES:

7. Instalar louças sanitárias, condutores, caixas-d'água,
chuveiros e outras partes componentes de instalações hidráulicas;

1. Planejar, coordenar e executar os trabalhos de análise, registro e perícias contábeis, estabelecendo princípios,
normas e procedimentos, obedecendo às determinações
de controle externo, para permitir a administração dos
recursos patrimoniais e financeiros do Município organizar os serviços de contabilidade do Município, traçando
o plano de contas, o sistema de livros e documentos e o
método de escrituração, para possibilitar o controle contábil e orçamentário;

8. Localizar e reparar vazamentos;
9. Instalar registros e outros acessórios de canalização,
fazendo as conexões necessárias, para completar a instalação do sistema;
10. Manter em bom estado as instalações hidráulicas,
substituindo ou reparando as partes componentes, tais
como tubulações, válvulas, junções, aparelhos, revestimentos isolantes e outros;
11. Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos típicos da classe;

2. Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando o seu processamento, adequando-os ao plano de contas, para assegurar a
correta apropriação contábil;

13. Manter limpo e arrumado o local de trabalho;

3. Analisar, conferir, elaborar ou assinar balanços e demonstrativos de contas e empenhos, observando sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender a exigências legais e formais
de controle;

14. Requisitar o material necessário à execução dos trabalhos;

4. Controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e demonstrativos;

15. Cooperar para um trabalho integrado;

5. Controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o
ingresso de receitas, cumprimento de obrigações de pagamentos a terceiros, saldos em caixa e contas bancárias,
para apoiar a administração dos recursos financeiros do
Município;

12. Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza;

16. Executar outras atribuições afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.

6. Analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, convênios, acordos e atos
que geram direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação de recursos repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a fim
de assegurar o cumprimento da legislação aplicável;

Especial: o exercício do cargo sujeita o servidor a uso de
uniforme e equipamento de proteção individual e a deslocar-se periodicamente, a qualquer hora do dia ou da
noite, além de, poder ser convocado a trabalhar fora do
horário de expediente, ou seja, sábados, domingos e feriados.

7. Analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de fundos municipais, verificando a correta aplicação dos recursos repassados, dando orientação
aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

8. Analisar os atos de natureza orçamentária, financeira,
contábil e patrimonial, verificando sua correção, para determinar ou realizar auditorias e medidas de aperfeiçoamento de controle interno;
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9. Planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de rotina ou especiais, bem como
orientar a organização de processos de tomadas de contas, emitindo certificado de auditoria, com a finalidade de
atender a exigências legais;
10. Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
11. Participar das atividades administrativas, de controle
e de apoio referentes à sua área de atuação;
12. Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos
em sua área de atuação;
13. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com
unidades do Município e outras entidades públicas e particulares, realizando a estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e
discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município;
14. Participar da elaboração de planos plurianuais, LDO,
LOA e outros;
15. Participar da elaboração e acompanhamento do orçamento e de sua execução físico-financeira, efetuando
comparações entre as metas programadas e os resultados
atingidos, desenvolvendo e aplicando critérios, normas e
instrumentos de avaliação;
16. Cooperar para um trabalho integrado;
17. Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas ) horas
mensais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: curso de nível superior em Ciências
Contábeis e registro no respectivo Conselho de competente.
RESPONSABILIDADES:
a) Pelo serviço executado;
b) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.
c) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
LOTAÇÃO: Secretarias Municipais
CARGO: Educador Social
CBO – 5153-05
CÓDIGO: B
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ATRIBUIÇÕES:

Página 72

1. Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia
de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que
contribuam com o fortalecimento da função protetiva da
família;
2. Desenvolver atividades instrumentais e registro para
assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir
de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração
o ciclo de vida e ações intergeracionais;
3. Assegurar a participação social dos usuários em todas
as etapas do trabalho social;
4. Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e
busca ativa;
5. Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;
6. Apoiar na identificação e registro de necessidades e
demandas dos usuários, assegurando a privacidade das
informações;
7. Apoiar e participar no planejamento das ações;
8. Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na
comunidade;
9. Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
10. Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e
culturais nas unidades e, ou, na comunidade;
11. Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o
enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal,
violação de direitos e divulgação das ações das Unidades
socioassistenciais;
12. Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de
divulgação das ações;
13. Apoiar os demais membros da equipe de referência
em todas etapas do processo de trabalho;
14. Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a
relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e,
ou, familiar;
15. Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios,
transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de
articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego,
dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais;
16. Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos
realizados;
17. Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;
18. Participar das reuniões de equipe para o planejamento
das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho
e resultado;
19. Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
20. Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;
21.

Informar,

sensibilizar

e

encaminhar

famílias

e
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indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de formação e qualificação profissional,
programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de
intermediação de mão de obra;

6. Dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando as operações à medida que avançam as obras, para
assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de
qualidade e segurança recomendados;

22. Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho
dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos;

7. Elaborar, dirigir e executar projetos de engenharia civil relativos a vias urbanas e obras de pavimentação em
geral;

23. Apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas;
24. Cooperar com trabalho integrado;
25. Executar demais tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 44 (quarenta e quatro)
horas semanais e 220 (duzentas e vinte) horas mensais,
podendo ser exigido a prestação de serviço relacionados
à saúde pública aos sábados, domingos e feriados, bem
como ser exigidos plantões de acordo com a escala organizada, sujeitos ao uso de equipamento de proteção
indidual.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Ensino Médio
RESPONSABILIDADES:
5. Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual.
6. Pelo serviço executado;
7. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
8. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Socail

8. Elaborar normas;
9. Acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo de terceiros, atestando o cumprimento
das especificações técnicas determinadas e declarando o
fiel cumprimento do contrato;
10. Analisar processos e dar pareceres em projetos de
loteamento de acordo com a legislação específica;
11. Analisar e emitir pareceres em projetos de construção, demolição ou desmembramento de áreas ou edificações públicas e particulares;
12. Fiscalizar a execução de planos de obras de loteamentos, verificando o cumprimento de cronogramas e projetos aprovados;
13. Participar da fiscalização do cumprimento das normas
de posturas e obras realizadas no Município, conforme o
disposto em legislação municipal;
14. Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
15. Participar das atividades administrativas, de controle
e de apoio referentes à sua área de atuação;
16. Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos
em sua área de atuação;

ATRIBUIÇÕES:

17. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e
discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município;

1. Avaliar as condições requeridas para obras, estudando
o projeto e examinando as características do terreno disponível para a construção;

19. Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO: Engenheiro Civil
CBO: 2142
CÓDICO: H
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

2. Calcular os esforços e deformações previstos na obra
projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e
efetuando comparações, levando em consideração fatores
como carga calculada, pressões de água, resistência aos
ventos e mudanças de temperatura, para apurar a natureza dos materiais que devem ser utilizados na construção;
3. Consultar outros especialistas da área de engenharia e
arquitetura, trocando informações relativa ao trabalho a
ser desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas à obra a ser executada;

18. Viajar se necessário, para conhecer outras obras e
projetos, de interesse do Município;

20. Executar vistorias técnicas em edificações e outros
imóveis destinados ao uso do poder público municipal;
21. Fiscalizar os cumprimentos dos contratos administrativos em seus aspectos técnicos, firmados pela administração pública municipal, na área de construção civil;
22. Inspecionar a execução dos serviços técnicos e das
obras da administração público municipal, apresentando
relatórios sobre ornamento dos mesmos;
23. Cooperar para um trabalho integrado;

4. Elaborar o projeto da construção, preparando plantas
e especificações da obra, indicando tipos e qualidade de
materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e
efetuando cálculo aproximado dos custos, a fim de apresentá-lo aos superiores imediatos para a aprovação;

24. Executar outras atividades correlatas.

5. Preparar o programa de execução do trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios
que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação
e fiscalização do desenvolvimento das obras;

Jornada de trabalho: Máximo de 08 (oito) horas diarias, 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Especial: o exercício do cargo poderá determinar o
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trabalho aos sábados, domingos e feriados.

17. Emitir parecer em processos de consulta ou qualquer
processo em que for instado a se pronunciar;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

18. Informar processos referentes à avaliação de imóveis
e pedidos de revisão de lançamento de tributos;

Idade Mínima: 18 anos

19. Fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas;

Grau de Instrução: curso de nível superior em Engenharia Civil e registro no respectivo Conselho
RESPONSABILIDADES:
a) Pelo serviço executado;
b) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.
c) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
LOTAÇÃO: Secretarias Municipais
CARGO: Fiscal de Tributos Municipais
CBO: 2544
CÓDICO: G
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Constituir o crédito tributário mediante lançamentos;
2. Controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades;
3. Analisar e tomar decisões sobre processos administrativos fiscais;

20. Lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita, propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar os interesses
da Fazenda Municipal;
21. Promover o lançamento e a cobrança de contribuições
de melhoria, conforme diretrizes previamente estabelecidas;
22. Propor medidas relativas à legislação tributária, fiscalização fazendária e administração fiscal, bem como ao
aprimoramento das práticas do sistema arrecadador do
Município;
23. Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, em
face dos artigos que expõem, vendem ou manipulam e
dos serviços que prestam;
24. Cooperar para um trabalho integrado;
25. Elaborar relatórios das inspeções realizadas;
26. Executar outras atribuições afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.

5. Atender e orientar contribuintes e, ainda, planejar, coordenar e dirigir órgãos da administração tributária;

Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de
proteção individual. o exercício do cargo sujeita o servidor
a deslocar-se periodicamente fiscalização, além de poder
ser convocado a trabalhar fora do horário de expediente,
ou seja, sábados, domingos e feriados.

6. Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

7. Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa;

Idade Mínima: 18 anos

4. Controlar a circulação de bens, mercadorias e serviços;

8. Fazer o cadastramento de contribuintes, bem como o
lançamento, a cobrança e o controle do recebimento dos
tributos;

Grau de Instrução: Ensino Médio e Carteira Nacional de
Habilitação categoria “AB”

9. Verificar Balanços e Declarações de Imposto de Renda,
objetivando comparar as receitas lançadas com as receitas constantes nas notas fiscais;

RESPONSABILIDADES:

10. Verificar, em estabelecimentos comerciais, a existência e a autenticidade de livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica;

b) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.

11. Verificar os registros de pagamento dos tributos nos
documentos em poder dos contribuintes;

a) Pelo serviço executado;

c) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais

12. Lavrar termo de inicio ou intimação para o contribuinte apresentar livros comerciais e fiscais os outros documentos de interesse da fazenda municipal;

LOTAÇÃO: Secretarias Municipais

13. Lavrar termo de retenção de livros e outros documentos fiscais;

CBO: 9131

14. Entregar auto de infração lavrado para registro no
prazo estabelecido na legislação municipal;

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

15. Concluir a fiscalização iniciada ao contribuinte no prazo de 30 dias;
16. Participar da análise e julgamento de processos administrativos em sua área de atuação;

CARGO: Mecânico de Maquinas Leves e Pesadas
CÓDICO: G
ATRIBUIÇÕES:
1. Executar tarefas relativas à regulagem, conserto, substituição de peças ou partes de veículos, máquinas pesadas
e demais equipamentos eletromecânicos;
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2. Inspecionar veículos e aparelhos eletromecânicos em
geral, diretamente ou utilizando aparelhos específicos, a
fim de detectar as causas da anormalidade de funcionamento;

cada obra;

3. Desmontar, limpar, reparar, ajustar e montar carburadores, peças de transmissão, diferencial e outras que
requeiram exame, seguindo técnicas apropriadas e utilizando ferramental necessário;

7. Executar atividades correlatas.

4. Regular, reparar e, quando necessário, substituir peças
dos sistemas de freio, ignição, alimentação de combustível, transmissão, direção, suspensão e outras, utilizando
ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o equipamento e assegurar seu funcionamento regular;

Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.

5. Manter limpo o local de trabalho;
6. Zelar pela guarda e conservação de ferramentas, equipamentos e materiais que utiliza;
7. Cooperar para um trabalho integrado;
8. Executar outras atribuições afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.
Especial: o exercício do cargo sujeita o servidor a uso
de uniforme e equipamento de proteção individual e deslocar-se periodicamente, a qualquer hora do dia ou da
noite, além de, poder ser convocado a trabalhar fora do
horário de expediente, ou seja, sábados, domingos e feriados.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Ensino Médio e Curso de Mecânico
RESPONSABILIDADES:
a) Usar uniforme e equipamento de proteção individual;
b) Pelo serviço executado;
c) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.
d) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
LOTAÇÃO: Secretarias Municipal de Obras e Serviços Urbanos
CARGO: Mestre de Obras
CBO: 7102
CÓDICO: D
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Supervisionar as obras públicas municipais, qualquer
que seja a sua natureza;

5. Administrar o cronograma da obra;
6. Cooperar para o trabalho integrado

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Especial: o exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados, uso de uniforme
e equipamento de proteção individual;
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Ensino Médio.
RESPONSABILIDADES:
a) Usar uniforme e equipamento de proteção individual;
b) Pelo serviço executado;
c) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.
d) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico.
Grupo Especial em Extinção
CARGO: Motorista.
CBO – 7823
CÓDIGO: E
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas;
2. Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura existente;
3. Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento;
4. Fazer reparos de emergência;
5. Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue;
6. Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência, gêneros alimentícios ou de carga que lhe for confiados;
7. Promover o abastecimento de combustíveis, água e
óleo, verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleira, buzinas e indicadores de direção;
8. Providenciar a lubrificação quando indicada;

2. Elaborar documentação e controlar recursos produtivos
das obras públicas municipais;

9. Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus;

3. Controlar a qualidade dos materiais e insumos utilizados nas obras públicas municipais;

10. Responsabilizar-se pelas ferramentas que acompanham o veículo;

4. Orientar sobre as medidas de segurança atinentes a

11. Acompanhar e ajudar a execução dos serviços de
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concerto e manutenção do veículo;
12. Realizar anotações da quilometragem percorrida, viagens realizadas, objetos ou pessoas transportadas, etinerários percorridos além de outras ocorrências, afim de
manter a boa organização e controle da administração;
13. Cooperar para um trabalho integrado;
14. Encarregar-se do transporte e encaminhamento dos
passageiros e pacientes conduzidos, indicando o local
onde deverão dirigir-se;
15. Providenciar em caso de necessidade a utilização da
maca para remoção de pacientes;
16. Executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.
Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de
proteção individual. O exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos, feriados e regime
de escala.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução – Ensino Fundamental e Habilitação
Especifica para função emitida pelo Conselho Nacional de
Transito, categoria D.
RESPONSABILIDADES:
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5. Zelar pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas, orientando e supervisionando os funcionários
e providenciando recursos adequados, para assegurar a
confecção de alimentação sadia;
6. Promover o conforto e a segurança do ambiente de
trabalho, dando orientações a respeito, para prevenir acidentes;
7. Participar de comissões e grupos de trabalho encarregá-los de compra de gêneros alimentícios, alimentos semipreparados e refeições semipreparadas; aquisição de
equipamentos, maquinaria e material específico, emitindo
opiniões de acordo com seus conhecimentos teóricos e
práticos, para garantir regularidade no serviço;
8. Elaborar a relação de gêneros alimentícios para serem
adquiridos nos procedimentos licitatórios;
9. Elaborar mapa dietético verificando dados do grupo,
para estabelecer tipo de dieta, distribuição e horário da
alimentação;
10. Cooperar para um trabalho integrado;
11. Executar outras atividades afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 04 (quatro) horas diárias,
20 (vinte) horas semanais e 100 (cem) horas mensais.
Especial: O exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos

a) Usar uniforme e equipamento de proteção individual;

Grau de Instrução: Ensino Superior específico da função
e Registro no respectivo Conselho.

b) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente à sua disposição.

RESPONSABILIDADES:

c) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
LOTAÇÃO: Secretarias Municipais
CARGO: Nutricionista

a) Pelo serviço executado;
b) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
c) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais

CBO: 2237

LOTAÇÃO: Secretarias Municipais

CÓDICO: H

CARGO: Operador de Máquinas Pesadas

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

CBO: 7151

ATRIBUIÇÕES:

CÓDICO: F

1. Proceder ao planejamento e elaboração de cardápios
e dietas especiais, baseando-se na observação da aceitação dos alimentos pelos comensais e no estudo dos meios
e técnicas de introdução gradativa de produtos naturais
mais nutritivos e econômicos, para fornecer refeições balanceadas;

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01

2. Programar e desenvolver o treinamento, em serviço
de pessoal auxiliar de nutrição, realizando entrevistas e
reuniões e observando o nível de rendimento, habilidade
de higiene e de alimentação pelos comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços, orientar
o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo,
distribuição, para possibilitar um melhor rendimento do
serviço;
3. Preparar programas de educação e de readaptação em
matéria de nutrição, avaliando a alimentação de crianças
e adolescentes;
4. Efetuar o registro das despesas e das pessoas que receberam refeições, fazendo anotações em formulários apropriados, para estimular o custo médio da alimentação;

ATRIBUIÇÕES:
1. Operar máquinas rodoviárias agrícolas, tratores e equipamentos móveis.
2. Operar com veículos motorizados especiais, tais como:
máquinas de terraplenagem, guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras,
máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros veículos em geral;
3. Consolidar, compactar solos, construir, reconstruir e
conservar estradas de rodagem;
4. Operar máquinas ou tratores equipados com lâminas
construtoras, caçamba, rolos, caçamba auto-transportadora, rolos compactadores, plainas automotoras e equipamentos especiais de pavimentação;
5. Orientar e executar a limpeza, lubrificação e abastecimento das máquinas, fazer pequenos reparos e montar e
www.diariomunicipal.es.gov.br

06/01/2015 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 171

Página 77

desmontar pneumáticos,

9. Cooperar para o trabalho integrado;

6. Auxiliar nos concertos e reformas feitas por mecânicos;

10. Executar atividades correlatas.

7. Fornecer dados para o estabelecimento dos custos de
operação;

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

8. Responsabilizar-se pelas ferramentas pertencentes a
cada máquina, treinar ajudantes, proceder a manutenção
preventiva;

Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.

9. Operar compressores de ar;
11. Executar outras atividades correlatas.

Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de
proteção individual. O exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados, uso de
uniforme e equipamento de proteção individual;

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.

Idade Mínima: 18 anos

10. Cooperar para um trabalho integrado;

Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de
proteção individual. O exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos, feriado.

Grau de Instrução: Ensino Fundamental e carteira de
Habilitação Categoria D.
RESPONSABILIDADES:
a) Usar uniforme e equipamento de proteção individual;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

b) Pelo serviço executado;

Idade Mínima: 18 anos

c) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.

Grau de Instrução: Ensino Fundamental incompleto e
CNH categoria ‘D’.
RESPONSABILIDADES:
a) Usar uniforme e equipamento de proteção individual;

d) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais

b) Pelo serviço executado;

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico.

c) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.

CARGO: Pedreiro

d) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais

CÓDICO: D

CBO: 7152
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

LOTAÇÃO: Secretarias Municipais.

ATRIBUIÇÕES:

CARGO: Operador de Trator de Pneus

1. Fazer fundação de obras, observando a profundidade,
espessura, resistência e outras especificações técnicas de
colunas, pilares, etc;

CBO: 6410
CÓDICO: D
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

2. Levantar os “cantos” da construção, observando e acertando o prumo, esquadro e nível;

ATRIBUIÇÕES:

3. Colocar azulejos, lajotas e tacos;

1. Operar máquinas agrícolas;
2. Desenvolver atividades agrícolas, utilizando implementos diversos, arados, grades, roçadeira, pulverizadores,
enxadas rotativas, sulcadoras plantadeiras, adubadoras,
carretas e outros equipamentos similares;
3. Executar pequenos serviços de mecânica e manutenção
e reparos de emergência em máquinas agrícolas;
4. Zelar pela conservação e manutenção da máquina em
geral;
5. Anotar em mapa próprio a hora de partida, percurso ou
trabalho realizado e hora de chegada do trator;
6. Verificar diariamente as condições de óleo, água, combustível, lubrificação, bateria, lanternas, faróis e rodas do
trator;
7. Efetuar serviços de abertura e aterro de valas, bueiros,
serviços de drenagem e demais tarefas de natureza física
no interesse da municipalidade;
8. Empregar medidas de segurança e auxiliar em planejamento de plantio;

4. Fazer reboco e calfinagem;
5. Construir calçadas, meios fios, canteiros de alvenaria,
caixas de escoamento e drenagens;
6. Preparar massas utilizando, cimento, cal e areia;
7. Construir paredes e componentes de construção civil,
utilizando tijolos, massas, ferramentas e instrumentos
próprios;
8. Orientar na escolha do material apropriado e na melhor
forma de execução do trabalho;
9. Orientar na composição de mistura, cimento, areia, cal,
pedra, dosando as quantidades para obter argamassa desejada;
10. Realizar trabalhos de manutenção corretiva, calçadas
e estruturas semelhantes;
11. Organizar e preparar o local de trabalho na obra;
12. Aplicar revestimento e contrapisos;
13. Cooperar para o trabalho integrado
14. Executar atividades correlatas.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:

atuação profissional.

Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.

12. Analisar, processar e atualizar dados.

Especial: o exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados, uso de uniforme
e equipamento de proteção individual;
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Ensino Fundamental e conhecimentos específicos.
RESPONSABILIDADES:
a) Usar uniforme e equipamento de proteção individual;

13. Levantar, sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores.
14. Emitir pareceres, informações técnicas e demais documentações.
15. Planejar e executar ações voltadas à capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de servidores.
16. Participar de equipe multiprofissional com vistas ao
atendimento integral de adolescentes e seus familiares,
elaborando planos de intervenção para o desenvolvimento
da ação sócio educativa personalizada junto aos adolescentes.
17. Realizar o atendimento psicológico de adolescentes e
suas famílias, desenvolvendo ações de promoção da saúde mental, diagnóstico, tratamento e encaminhamento.

b) Pelo serviço executado;
c) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.
d) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
CARGO – Psicólogo
CBO – 2515
CODICO – H
PADRÃO DE VENCIMENTO – 01

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 04 (quatro) horas diárias,
20 (vinte) horas semanais e 100 (cento) horas mensais.
Especial: o exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados, bem como o uso de
uniforme e equipamentos de proteção individual.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Curso Superior em Psicologia, registro no respectivo Conselho

ATRIBUIÇÕES:
1. Realizar e orienta estudos no campo de assistência social que atendam aos interesses da população;

LOTAÇÃO: Secretarias Municipais

2. Diagnosticar necessidades e desenvolver programas de
treinamento e desenvolvimento;

CBO – 4221

3. Identificar, estudar, propor e promover soluções para
problemas de natureza psico-social que afetam as condições de trabalho;
4. Cumprir o código de ética de psicologia no exercício de
suas funções;
5. Tratar com respeito e urbanidade colegas de trabalho,
pacientes e seus familiares, não prescindindo de igual tratamento;
6. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade, orientandoe quando for o caso, encaminhar o
paciente e família em relação a outros serviços de saúde
para a continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia
dos encaminhamentos;
7. Executa outras tarefas afins inclusive as editadas no
respectivo regulamento da profissão;
8. Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos e grupos, com a finalidade de análise, tratamento, orientação
e educação.
9. Diagnosticar, avaliar e acompanhar distúrbios emocionais, mentais, comportamentais e de adaptação social
do(s) paciente(s) durante o processo de tratamento.
10. Proceder a exames psicológicos com enfoque preventivo ou curativo, utilizando técnicas adequadas a cada
caso.
11. Planejar, coordenar, supervisionar, acompanhar, executar e avaliar planos, programas e projetos na área de

CARGO – Recepcionista
CODICO – D
PADRÃO DE VENCIMENTO – 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Estabelecer contatos com o público, informando, orientando e solucionando pequenos problemas ou dificuldades
que possam surgir;
2. Operar com aparelhos telefônicos e mesas de ligação;
3. Efetuar as ligações pedidas;
4. Receber, anotar e transmitir mensagens e recados;
5. Atender as chamadas internas e externas;
6. Receber chamadas urgentes para atendimento em ambulâncias anotando no livro de ocorrências sua origem,
hora que foi registrado e demais dados de controle;
7. Prestar informações relacionadas com a repartição;
8. Zelar pela conservação e limpeza dos aparelhos;
9. Executar serviços de expedição e orientação ao público;
10. Receber, informar e encaminhar o público aos órgãos
competentes;
11. Auxiliar na afixação e desafixação de avisos, ordens
da repartição e outros informes ao público;
12. Receber e encaminhar sugestões e reclamações das
pessoas que atender;
13. Serviços de reprografia em geral;
14. Cooperar para um trabalho integrado;
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15. Executar tarefas a fins.

administrativa da escola;

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

17. Encarregar-se da publicação e controle de avisos em
geral;

Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.

18. Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem
desenvolvidos por auxiliares;

Especial: o exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos, feriados e regime de escala,
sujeitos ao uso de uniformes e equipamentos de proteção
individual.

20. Prestar informações da vida escolar dos alunos aos
pais e responsáveis;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução – Ensino Médio.
RESPONSABILIDADES:
a) Usar equipamentos de proteção individual;
b) Pelo serviço executado;
c) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente à sua disposição;
d) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
LOTAÇÃO: Secretarias Municipais.
CARGO – Secretário Escolar
CBO – 4110
CODICO – E
PADRÃO DE VENCIMENTO – 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução de tarefas próprias de secretarias de
estabelecimentos de ensino;
2. Supervisionar os serviços de secretaria de estabelecimento de ensino, de acordo com a orientação do diretor;
3. Manter atualizados os assentamentos referentes ao
corpo docente;
4. Manter cadastro dos alunos;
5. Manter em dia a escrituração escolar do estabelecimento;
6. Organizar e manter atualizados prontuários de legislação referentes ao ensino;
7. Prestar informações e fornecer dados referentes ao ensino às autoridades escolares;
8. Extrair certidões;
9. Escriturar os livros, fichas e demais documentos que se
refiram à vida escolar dos alunos;
10. Preencher boletins estatísticos;
11. Colaborar na formação dos horários;
12. Arquivar recortes e publicações de interesse para o
estabelecimento de ensino;
13. Receber e expedir correspondência;
14. Elaborar e distribuir boletins, históricos escolares,
etc.;
15. Lavrar termos de abertura e encerramento dos livros
de escrituração escolar;
16. Digitar documentos diversos pertinentes à atividade

19. Cooperar para um trabalho integrado;

21. Participar, cooperar e auxiliar nas festas e outras datas comemorativas promovidas pela escola;
22. Responsabilizar-se pelo planejamento, coordenação,
controle e avaliação de todos os serviços da secretaria;
23. Manter organizada e atualizada toda a escrituração da
unidade educacional, zelando pela autenticidade e segurança da documentação;
24. Responsabilizar-se pela matrícula, transferência,
preenchimento de certificados de conclusão de curso,
bem como assinar juntamente com o diretor, a documentação respectiva;
25. Manter-se atualizado quanto à legislação vigente, regulamento e outros atos oficiais, relativo ao ensino e unidade educacional;
26. Apresentar o diário de classe aos professores e recolher em datas marcadas os devidos registros;
27. Elaborar o atestado de exercício do profissional docente, técnico e administrativo da escola;
28. Elaborar relatórios e atas concernentes à unidade
educacional;
29. Articular-se com as equipes técnica e docente para
que, nos prazos previstos, sejam fornecidos todos os resultados escolares dos alunos referentes às programações
regulares e especiais;
30. Impedir o manuseio, por pessoas estranhas ao setor,
bem como a retirada do âmbito da unidade educacional
de pastas, livros, diários de classe e registro de qualquer
natureza, salvo quando oficialmente requeridos e autorizados;
31. Arquivar documentos, classificando-os segundo critérios apropriados para armazená-los e conservá-los;
32. Assinar, juntamente com o diretor os históricos escolares, declarações e certificados expedidos pela escola;
33. Participar do planejamento geral e dos conselhos de
classe da escola, com vistas ao registro de escrituração
escolar e arquivo;
34. Exercer outras atribuições que forem determinadas
pelo diretor, na sua esfera de atuação;
35. Divulgar todas as normas procedentes da diretoria,
estimulando todos os envolvidos a respeita-la e valoriza-las;
36. Cooperar para um trabalho integrado;
37. Executar outras tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.
Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de
proteção individual. O exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos, feriados.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
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Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Ensino Médio
RESPONSABILIDADES:
a) Pelo serviço executado e uso de uniforme;
b) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
c) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação.
Grupo Especial em Extinção
CARGO: Técnico Agrícola
CBO : 3211
CÓDICO: E
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Prestar assistência e consultoria técnica, orientando
diretamente produtores sobre produção agrícola e agropecuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade;
2. Executar projetos agrícolas e agropecuários em suas
diversas etapas;
3. Planejar atividades agrícolas e agropecuárias, verificando viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e
infra-estrutura;
4. Desenvolver tecnologias adaptadas à produção agrícola
e agropecuária;
5. Disseminar a produção orgânica;
6. Organizar e executar os trabalhos relativos a programas e projetos de viveiros ou de culturas externas, determinados pelo Município, para promover a aplicação de
novas técnicas de tratamento e cultivos gerais;
7. Orientar os trabalhos executados nos viveiros, em áreas verdes do Município, a população e os participantes de
projetos, visitando a área a ser cultivada e recolhendo
amostras do solo, instruindo-os sobre técnicas adequadas
de desmatamento, balizamento, coveamento, preparo e
transplante de mudas, sombreamento, poda de formação
e raleamento de sombra, acompanhando o desenvolvimento do plantio, verificando os aspectos fitossanitários,
fazendo recomendações para sua melhoria ou colhendo
materiais e informações para estudos que possibilitem recomendações mais adequadas;
8. Auxiliar na identificação de pragas ou doenças que afetam os plantios em viveiros, áreas verdes e cultivos externos do interesse da Prefeitura Municipal, para fornecer
subsídios que facilitem a escolha de meios de combate ou
prevenção das mesmas;
9. Orientar sobre a aplicação de fertilizantes e corretivos
de solos nos viveiros ou em outras áreas, indicando a qualidade e a quantidade apropriadas a cada caso, instruindo
quanto à técnica de aplicação, esclarecendo dúvidas e fazendo demonstrações práticas para sua correta utilização;
10. Proceder à coleta de amostras de solo, sempre que
necessário, e enviá-las para análise;
11. Orientar o balizamento de áreas destinadas à implantação de mudas ou cultivos, medindo,fixando piquetes
e observando a distância recomendada para cada tipo
de cultura; orientar a preparação de mudas, fornecendo sementes e recipientes apropriados, instruindo sobre
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construção de ripados, escolha da terra e de insumos,
acompanhando o crescimento da mesmas, verificando o
aparecimento de pragas e doenças;
12. Promover reuniões e contatos com a população do
Município, motivando-a para a adoção de práticas hortifrutigranjeiras, recomendando técnicas adequadas, ressaltando as vantagens de sua utilização, reportando-se a
resultados obtidos em outros locais, a fim de criar condições para a introdução de práticas de cultivo, visando o
melhor aproveitamento do solo;
13. Orientar produtores quanto à formação de capineiras,
pastagens e outras forrageiras destinadas à alimentação
animal;
14. Orientar produtores quanto à combinação de alimentos, propondo fórmulas adequadas a cada tipo;
15. Orientar produtores quanto às condições ideais de
armazenamento e/ou estocagem de produtos agropecuários, levando em consideração a localização e os aspectos físicos de galpões, salas ou depósitos, para garantir a
qualidade dos mesmos, bem como evitar perdas;
16. Executar experimentos agrícolas em viveiros ou em
outras áreas do Município, registrando dados relativos ao
desenvolvimento do experimento, coletando materiais
abióticos, bióticos e outros, para fins de estudo;
17. Orientar produtores quanto a práticas conservacionistas do solo, para evitar a degradação e exaustão dos
recursos naturais do mesmo;
18. Inventariar dados sobre espaços agrícolas e agricultáveis do Município, de forma a melhor aproveitá-los, aumentando assim sua produtividade;
19. Orientar grupos interessados em práticas agrícolas,
acompanhando a execução de projetos específicos, esclarecendo dúvidas, oferecendo sugestões e concluindo sobre sua validade;
20. Coletar, classificar e catalogar sementes e frutos colhidos em áreas experimentais e no campo, medindo diâmetro, comprimento e espessura, pesando-os e cortando-os,
anotando os dados em formulários próprios para subsidiar
posterior análise e comparação de produtividade;
21. Supervisionar os trabalhos realizados pelos auxiliares,
distribuindo tarefas, orientando quanto a correta utilização de ferramentas e equipamentos, verificando as condições de conservação e limpeza de viveiros, galpões e
outras instalações;
22. Participar da realização de eventos agropecuários realizados no Município, bem como atuar como instrutor em
atividades educacionais junto às escolas municipais e à
população em geral;
23. Zelar pelo sigilo de estudos experimentais desenvolvidos em áreas pertencentes ao Município;
24. Requisitar, sempre que necessário, os serviços de manutenção de equipamentos ou ferramentas, bem como a
aquisição de materiais utilizados na execução dos serviços;
25. Cooperar para um trabalho integrado;
26. Executar outras atribuições afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.
Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de
proteção individual. O exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos, feriados e regime
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de escala.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: curso de Técnico Agrícola e habilitação legal para o exercício da profissão.
RESPONSABILIDADES:
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Município;
14. Cooperar para o trabalho integrado;
15. Executar atividades correlatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.

b) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.

Especial: Sujeito a uso de uniforme. O exercício do cargo
poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e
feriados, usar uniforme e equipamento de proteção individual;

c) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) Pelo serviço executado;

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico.
CARGO: Técnico em Edificações
CBO: 3121
CÓDICO: E
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Executar atividades de administração, respeitadas a
formação, a legislação profissional e os regulamentos do
serviço;
2. Estudar o local das obras, procedendo às medições,
analisando amostras do solo e efetuando cálculos, auxiliando na preparação de plantas e especificações relativas
à construção, reparação, conservação de edifícios e outras
obras de engenharia civil;
3. Elaborar de esboços e desenhos técnicos estruturais,
seguindo plantas, esquemas, especificações técnicas e
utilizando instrumentos de desenhos apropriados;
4. Estabelecer de estimativa detalhada sobre quantidade
e custos de materiais e mão de obra, efetuando cálculos
referentes a material, pessoal e serviços, fornecendo os
dados necessários à elaboração da proposta de execução
das obras;
5. Inspecionar materiais, estabelecendo testes a serem
realizados, de acordo com a espécie e emprego de cada
um, controlando a qualidade e observância das especificações;
6. Auxiliar na preparação de programas de trabalho e na
fiscalização de obras, acompanhando e controlando os
respectivos cronogramas;
7. Conferir cálculos técnicos de engenharia;
8. Caráter técnico relativo ao planejamento, avaliação e
controle de projetos de instalações, aparelhos e equipamentos elétricos, orientando-se por plantas, esquema,
instruções e outros documentos específicos;
9. Resolução de problemas, aplicando seus conhecimentos técnicos e práticos sobre construção de obras e instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, objetivando o
êxito do trabalho;
10. Cadastramento imobiliário;
11. Levantamento e atualização dos dados da base de
cálculo do IPTU e ITBI;

Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Curso Técnico em edificações e registro no CREA.
RESPONSABILIDADES:
a) Usar uniforme e equipamento de proteção individual;
b) Pelo serviço executado;
c) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.
d) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
LOTAÇÃO: Secretarias Municipais.
CARGO: Técnico em Processamento de Dados
CBO: 4121
CÓDICO: E
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01
ATRIBUIÇÕES:
1. Registrar e transcrever informações, operando microcomputador;
2. Organizar a rotina de serviços e realizar entrada e
transmissão de dados, operando teleimpressoras e microcomputadores;
3. Operar sistemas de computador, monitorando o desempenho dos aplicativos, recurso de entrada e saída de
dados, recursos de armazenamento de dados;
4. Assegurar o funcionamento de hardware e do software;
5. Atender clientes e usuários orientando-os na utilização
de hardware e software;
6. Administrar ambientes computacionais, definindo parâmetros de utilização de sistemas, implantando e documentando rotinas e projetos e controlando os níveis de
serviço de sistemas operacionais, banco de dados e redes;
7. Fornecer suporte técnico no uso de equipamentos e
programas computacionais e no desenvolvimento de ferramentas e aplicativos de apoio para o usuário, orientar
na criação de banco de dados de sistema de informações
geográficas, configurar e instalar recursos e sistemas
computacionais;
8. Gerenciar a segurança do ambiente computacional;

12. Fazer croquis dos imóveis do município;

9. Controlar a qualidade de matérias processadas;

13. Participar da elaboração de desenhos técnicos, baseando-se em plantas e especificações, a fim de orientar os trabalhos de execução e manutenção de obras do

10. Controlar e arquivar materiais necessários ao processamento de dados;
11. Atender a administração no que se refere a serviços
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administrativos;

(...)

12. Cooperar para o trabalho integrado;

§ 7º - O Chefe do Poder Executivo poderá delegar, através de Decreto, aos dirigentes máximos de cada órgão ou
entidade a fixação do horário de trabalho, sob cuja supervisão se encontrem.

13. Executar atividades correlatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais.
Especial: o exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados.Sujeito ao uso de
uniforme.

§ 8º - Poderá ser atribuído o cumprimento da jornada de
trabalho mediante escalas de plantão.
§ 9º - Os horários de início e de término da jornada de
trabalho e dos intervalos de refeição e descanso, observado o interesse do serviço público, deverão ser estabelecidos previamente e adequados às conveniências do interesse público.
§ 10 - A frequência do servidor público será apurada através de registros de frequência, procedidos na forma definida pela Administração.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Curso Técnico ou Tecnólogo em Processamento de dados.
RESPONSABILIDADES:

§ 11 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, conceder-se-á um intervalo para
repouso ou alimentação, o qual será, de no mínimo de 1
(uma) hora e no máximo de 3 (três) horas, a critério da
administração.
§ 12 - Os intervalos não serão computados na duração
normal do trabalho.

a) Pelo serviço executado;
b) Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição.
c) E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

§ 13 - O disposto no caput deste artigo não se aplica à
jornada de trabalho fixada em regime de escalonamento
de trabalho, quando necessária para assegurar o funcionamento dos serviços públicos ininterruptos.

LOTAÇÃO: Secretarias Municipais.

“Art. 29 - ....................
.............................

LEI Nº 751/2015

§ 5º - As horas de atividade compõem-se de:
Publicação Nº 6977

LEI Nº 751/2015
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS LEIS Nos 563/2009 E
564/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado
do Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso V do art. 57 da Lei Orgânica do Município; Faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:
Art. 1º - Os artigos 27, 29 e 248 da Lei nº 564, de 02 de
dezembro de 2009, passam a vigorar com aa seguintes
redações:
“Art. 27 - ....................
Art. 27 - Os servidores cumprirão jornada de trabalho
fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho
semanal de 44 (quarenta e quatro) horas e 220 (duzentas
e vinte) horas mensais, e observados os limites mínimo
e máximo de 4 (quatro) horas e 8 (oito) horas diárias,
conforme as disposições das leis instituidoras dos Planos
de Cargos, Carreiras e Remunerações.
(...)
§ 2º - O servidor nomeado em cargo de provimento em
comissão ou função de confiança submete-se a regime de
integral dedicação ao serviço, observado o disposto no
art. 249, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração, sem direito a qualquer vantagem
adicional sobre a remuneração.

I - hora de atividade pedagógica coletiva - tempo atribuído ao docente para a preparação e avaliação do trabalho
pedagógico, em colaboração com a administração da escola, reuniões pedagógicas, estudos, articulação com a
comunidade e planejamento de acordo com a proposta
pedagógica da escola e com as normas expedidas pela
Secretaria Municipal de Educação;
II - hora de atividade pedagógica individual - tempo destinado ao docente para preparação de aulas, material didático, correção de exercícios e outros trabalhos definidos
na proposta pedagógica da escola e com as normas expedidas pela Secretaria Municipal de Educação;
§ 6º - As horas de atividade pedagógica serão cumpridas
no local de trabalho, de forma coletiva ou individual, destinando-se a:
a) atuação com a equipe escolar em grupos de formação
permanente, reuniões pedagógicas e reuniões de pais;
b) elaboração, acompanhamento e avaliação do projeto
pedagógico do estabelecimento de ensino;
c) aperfeiçoamento profissional;
d) pesquisa e seleção de material pedagógico;
e) preparação de aulas;
f) avaliação de trabalhos dos alunos;
g) atividades de interesse do estabelecimento de ensino e
da Secretaria Municipal de Educação;
h) outras atividades afins.
§ 7º - As horas de atividade pedagógica coletiva e individual são de cumprimento obrigatório para todos os
docentes, incluindo os que se encontrem em regime de
acumulação de cargos.
.............................
“Art. 248 - ....................
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.............................
§ 3º - A compatibilidade de horários a que se refere o §
2º será reconhecida tão somente quando:
I - comprovada a possibilidade de exercício dos dois cargos, em horários diversos, sem prejuízo do número regulamentar de horas de trabalho de cada um;
II – existir entre o término da jornada de um cargo, e o
início da jornada seguinte, no outro cargo, no mínimo 1
(uma) hora de intervalo;
§ 4º - O servidor nomeado em cargo de provimento efetivo ou contratado no serviço público municipal deverá
declarar, sob pena de responsabilidade, se exerce outro
cargo, emprego ou função da Administração Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas Subsidiárias, ou Sociedades
Controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público
da União, dos Estados ou dos Municípios, indicando qual
cargo, local e horário de trabalho.
§ 5º - Compete aos Secretários Municipais, em conjunto
com o Setor de Recursos Humanos a verificação da regularidade da acumulação pretendida, dependendo da área
de atuação do servidor.
§ 6º - Os Secretários Municipais, dependendo da área de
atuação do servidor, farão a publicação do ato decisório
dos casos examinados.
§ 7º - À autoridade que der posse ou contratar servidor
em regime de acumulação remunerada compete examinar se a acumulação pretendida foi regularmente verificada pelos setores competentes.
§ 8º - O servidor em acumulação remunerada de cargo,
deverá apresentar até o dia 15 (quinze) de fevereiro de
cada ano, no Setor de Recursos Humanos, declaração de
acúmulo de cargos, indicando qual cargo, local e horário
de trabalho.
§ 9º - Aplica-se os dispositivos do paragrafo 5º, 6º quando
ocorrer qualquer mudança da situação funcional do servidor em acumulação remunerada que implique o exercício,
mesmo temporário, de outro cargo, emprego ou função,
ou na alteração do seu local de trabalho.
§ 10 - Verificada a acumulação ilegal, a Administração
deverá:
I - convidar o servidor a optar, sob pena de suspensão dos
vencimentos, por um dos cargos, empregos ou funções;
II - exigir, sob pena de suspensão dos vencimentos, prova
de que foi exonerado do outro cargo ou dispensado do
outro emprego ou função.
§ 11 - As providências de que trata o parágrafo 10 deverão ocorrer no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.
§ 12 - Na hipótese de o servidor não optar no prazo previsto no parágrafo 11 deste artigo, deverá ser proposta
a instauração de processo administrativo pela autoridade
competente.
Art. 2º - Os artigos 4º e 65 da Lei nº 563, de 27 de
novembro de 2009, passam a vigorar com as seguintes
redações:
“Art. 4º - ....................
.............................
IX - hora-atividade: tempo atribuído ao professor para a
preparação e avaliação do trabalho pedagógico, em colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, ao estudo, à articulação com a comunidade
e as atividades desenvolvidas pelo Estabelecimento de
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ensino e pela Secretaria de Educação, composta por atividade pedagógica coletiva e individual, correspondendo à
60 (sessenta) minutos cada hora;
............................. ”
“Art. 65 - ....................
Paragrafo único - O Chefe do Poder Executivo poderá
delegar, através de Decreto, aos dirigentes máximos de
cada órgão ou entidade a fixação do horário de trabalho,
sob cuja supervisão se encontrem.”
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito, 05 de Janeiro de 2015.
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

LEI Nº 752/2015

Publicação Nº 6978

LEI Nº 752/2015
ALTERA A LEI Nº 560/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso V do Art. 57 da Lei Orgânica do Município,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1º - O § 1º do art. 2º da Lei nº 560, de 18 de novembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º. ............................
§ 1º 300 (trezentos) metros de ambos os lados dos eixos
da:
a) Rodovia ES - 080, iniciando na ponte sobre o Córrego
São Bento, em São Bento, e terminando no trevo que dá
acesso ao Distrito de São Jacinto;
b) Rua Atílio Dalla Bernardina;
c) Rua José Regattieri;
d) Rua Lourenço Roldi;
e) Rua Antônio Gil Veloso; e
f) Rua Ricardo Gonzalez.
§ 2º .......................... ”
Art. 2º - Fica incluído no art. 2º da lei nº 560/2009 o §
3º, com a seguinte redação.
§ 3º - 600 (seiscentos) metros de ambos os lados dos
eixos da Rua Ildefonso Roldi.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 05 de Janeiro de 2015.
MARCOS GERALDO GUERRA
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RESULTADO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2014

Publicação Nº 7021

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 007/2014
HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
EMPRESAS HABILITADAS

Prefeito Municipal

1) AMF CONSTRUTORA LTDA.

RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0141/2014
Publicação Nº 7017

RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0141/2014

1) LINEAR CONSTRUÇÕES LTDA EPP;

RESULTADO: Informamos que a Licitação que trata da
aquisição de material de consumo, classificado como
Equipamento de Proteção Individual (EPIs), a serem utilizados pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação e nas unidades escolares da rede municipal de ensino do Município de São Roque do Canaã, foi considerada
DESERTA.
São Roque do Canaã – ES, 05 de Janeiro de 2015.

3) HL CONSTRUÇÕES LTDA EPP.
A abertura dos envelopes da proposta comercial nº 02
ocorrerá no dia 14/01/2015, às 13:00 horas, desde que o
prazo para interposição de recursos perpasse em branco.
São Roque do Canaã – ES, 05 de Janeiro de 2015.

Presidente da CPL

Pregoeiro Oficial

RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0142/2014
Publicação Nº 7018

RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL 0142/2014
Foi considerada vencedora do Pregão Presencial nº
0142/2014 que trata da aquisição de Gêneros alimentícios
perecíveis (pães) necessários para atender aos estudantes da Educação Infantil EMEI Tia Neida da rede municipal de ensino do Município de São Roque do Canaã – ES,
pois, atendeu todas as exigências editalícias, a seguinte
empresa:
a) JOANA ROSA RABELO ME – Item: 01, com o valor unitário de R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos) por unidade
de pão doce tipo Hot Dog, perfazendo o valor total de R$
1.452,00 (Um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais).
São Roque do Canaã – ES, 05 de Janeiro de 2015.

Pregoeiro Oficial

2) CONSTRUTORA MATTEDI LTDA;

ALEXSANDRO FIORENTINI

ALEXSANDRO FIORENTINI

ALEXSANDRO FIORENTINI

EMPRESAS INABILITADAS

RESULTADO TOMADA DE PREÇOS 006/2014

Publicação Nº 7020

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 006/2014
HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
EMPRESAS HABILITADAS
1) AMF CONSTRUTORA LTDA,
2) CONSTRUTORA MATTEDI LTDA.
EMPRESAS INABILITADAS
1) LINEAR CONSTRUÇÕES LTDA EPP.
A abertura dos envelopes da proposta comercial nº 02
ocorrerá no dia 14/01/2015, às 09:00 horas, desde que o
prazo para interposição de recursos perpasse em branco.
São Roque do Canaã - ES, 05 de Janeiro de 2015.
ALEXSANDRO FIORENTINI
Presidente da CPL
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DECRETO Nº 2.490/2015

Publicação Nº 6998

DECRETO Nº 2.490/2015
.
O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei
Nº 0000746/2014.
Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R$ 368.661,08 (trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e
sessenta e um reais e oito centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES
Ficha Código
Descrição
Fonte
Valor
0000087

005001.1030100081.007 Infraestrutura para Programas de Saúde

0000174

007001.1545200102.034 Manutenção dos Serviços Publicos

44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO

16050000

339.880,32

16020000

28.780,76

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 368.661,08 (trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e oito centavos )
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO ROQUE DO CANAA, 05 janeiro de 2015

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

Serra
Prefeitura
1º ADITIVO AO CONTRATO 241/2014

Publicação Nº 6964

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
Nº 241/2014.
PROCESSO Nº 78.889/2014.
Partes: Prefeitura Municipal da Serra e a Empresa Hipparkhos Geotecnologia, Sistemas e Aerolevantamentos Ltda.
Objeto: Alterar o anexo I, item 08, que passa a ser: Regularização de doações de 1.160 Unidades (PMS).
Data de Assinatura: 30/12/2014.
Serra/ES, 05 de janeiro de 2015.

ADITIVO 295/2010

Publicação Nº 6956

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 295/2010 PROCESSO Nº 83492/2014. Partes:
Município da Serra e a Empresa Vigserv Serviços de Vigilância e Segurança Eireli. Objeto: Prorrogação por 06 (seis)
meses a partir de 02/01/2015.
Data de assinatura: 30 de dezembro de 2014.
Vera Lúcia Baptista Castiglioni
Secretário de Educação
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AVISO DE LICITAÇÕES PE 334/2014, 339/2014 E
340/2014

Publicação Nº 6922

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, torna público
que realizará licitações, na modalidade: "PREGÃO ELETRONICO", do tipo: MENOR PREÇO. Os editais estarão
disponíveis nos sites http://licitações-e.com.br e http://
www.serra.es.gov.br/sesa/licitacoes/pregao_eletronico
Pregão eletrônico nº 334/2014
Processo nº. 78.032/2013
Licitação nº 571289
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME EDITAL
Inicio Sessão da Disputa: 16/01/2015 às 09:00.
Pregão eletrônico nº 339/2014
Processo nº. 73.318/2014
Licitação nº 571290
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME
EDITAL
Inicio Sessão da Disputa: 16/01/2015 às 09:00.
Pregão eletrônico nº 340/2014
Processo nº. 81.418/2014
Licitação nº 571292
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CILINDRO E TONNER, CONFORME EDITAL
Inicio Sessão da Disputa: 16/01/2015 às 14:00.
Carolina Soares Teixeira
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Publicação Nº 7005

LEI Nº 4.319
ESTABELECE NORMAS ESPECIAIS PARA FUNCIONAMENTO DE BARES E SIMILARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, faço saber que a
Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica estabelecido o horário entre as 6 horas e 1
hora para funcionamento de bares ou similares do Município da Serra, atendendo às exigências desta Lei e salvo as
exceções previstas na legislação pertinente.
§ 1º Caracterizam-se como bares e similares os estabelecimentos nos quais, além da comercialização de produtos e gêneros específicos a esse tipo de atividade, haja
venda de bebidas alcoólicas para consumo imediato no
próprio local.
§ 2º A obtenção de alvará para funcionamento em
horário especial, após a 1 hora dependerá do atendimento às exigências previstas no artigo 2º desta Lei, levando-se em conta, em especial, o combate à violência e à criminalidade, preservadas as
condições de higiene e de segurança do público e do prédio.
§ 3º Será incumbência da Secretaria Municipal de Defesa
Social adotar as providências necessárias à fiscalização
das disposições contidas nesta Lei.
§ 4º Para o cumprimento das determinações constantes
do parágrafo anterior, a Secretaria Municipal de Defesa
Social poderá convocar outros órgãos pertencentes ao Poder Público Municipal, bem como convidar órgãos pertencentes à União e ao Estado, em especial a Polícia Federal,
a Polícia Civil e a Polícia Militar sediadas na Serra.
§ 5º O alvará de funcionamento para horário especial
será expedido pelo órgão competente, a título provisório
por 1 ano, podendo ser renovado por iguais períodos.
§ 6º Os estabelecimentos comerciais denominados bares,
já com alvará de funcionamento expedido, independentemente da zona onde estão localizados, poderão obter o
alvará para funcionamento em horário especial.
Art. 2º A análise dos pedidos de obtenção do horário de
funcionamento especial fica condicionada à apresentação
dos seguintes documentos, emitidos pelos órgãos competentes:

Pregoeira Oficial

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO CP 016/2014

Publicação Nº 6963

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E
CONVOCAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
N.º 016/2014
A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação/SEOB, torna público que
após analise da nova documentação apresentada pelas
empresas participantes do certame foi decidido que estão
Habilitadas: Tracomal Terraplenagem e Construções Machado Ltda, Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora
Ltda, Contek Engenharia S/A, Pelicano Construções S/A
e Serrabetume Engenharia Ltda para próxima etapa da
Concorrência Pública nº 016/2014. Abertura das propostas será realizada dia 06 de janeiro de 2015 as 14h00min
na sede da CPL/SEOB.
Serra/ES, 05 de janeiro 2015.
Comissão Permanente Licitação

I.

inscrição municipal;

II.

auto de vistoria do Corpo de Bombeiros;

III. licença de funcionamento emitida pela Divisão de Vigilância Sanitária Municipal;
IV. laudo indicando tratamento acústico, quando houver
música ao vivo ou eletrônica;
V. comprovação de que o local possui acesso adequado
às pessoas portadoras de deficiência;
VI. alvará de licença para construção, reforma ou ampliação e respectiva certidão de conclusão da obra para a
atividade em questão, quando for o caso.
Art. 3º Fica proibida, a partir da publicação desta Lei, a
concessão de novas licenças de funcionamento para bares ou similares em imóveis localizados a menos de 300
metros de distância de estabelecimento de ensino infantil,
fundamental, médio, técnico e superior, público ou privado.
Art. 4º Os estabelecimentos que funcionarem após a 1
hora e não cumprirem as determinações desta Lei ficam
sujeitos às seguintes penalidades:
I. multa de R$ 10.000,00 no descumprimento do contido
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no "caput" deste artigo, aplicável em dobro em caso de
reincidência;

RESOLUÇÃO Nº 28/2014

II. cancelamento do regime especial de funcionamento,
se houver, após a aplicação do estipulado no inciso anterior no caso de nova reincidência;

Resolução 028/2014

III. interdição e/ou lacração do estabelecimento;
IV. colocação de obstáculos físicos (corrente, cadeado,
tapume e alvenaria).
§ 1º Os eventuais recursos administrativos não terão
efeito suspensivo.
§ 2º Após interdição do estabelecimento e transcorrido
o prazo de 12 meses, o Executivo poderá conceder nova
licença de funcionamento para a mesma atividade, atendida a legislação vigente.
§ 3º Os estabelecimentos a que se referem os artigos
anteriores terão o prazo de 30 dias para providenciar as
adequações necessárias ao atendimento desta Lei, à exceção daqueles que possuem sistema de som mecânico,
eletrônico ou ao vivo, que terão o prazo de 90 dias para
providenciar o sistema acústico necessário para funcionamento após a 1 hora.
Art. 5º Antes da aplicação das penalidades previstas nesta Lei, far-se-á ampla divulgação de seu conteúdo.

Publicação Nº 6993

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Serra em Reunião Extraordinária do dia 17
de Outubro de 2014,
Considerando a Lei 3898/2012 de 19 de Junho de 2012,
Art. 26 Inciso 1, que dispõe sobre a destinação dos Recursos do FIA e Art. 29, que dispõe sobre as condições de
aplicação dos Recursos do FIA,
Resolve:
Art. 1º. Aprova a destinação de Recurso do FIA para a
entidade Casa Menino São João Batista com o CNPJ:
05.407.363/0001-60 o valor de R$ 35.000,00 (Trinta e
Cinco Mil Reais) para compra de veículo para o projeto
“Mobilidade com Esmero”.
Art. 2º. Aprova a destinação de Recurso do FIA para a entidade Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico da Serra – Estação Conhecimento com o CNPJ:
11.121.615/0001-92 o valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) para compras de equipamentos
e fortalecimento de vínculos do projeto “Empreendedores do Futuro”.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Aprova a destinação de Recurso do FIA para a
entidade Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico da Serra – Estação Conhecimento com o
CNPJ: 11.121.615/0001-92 o valor de R$ 761.119,04
(Setecentos e sessenta e um mil e cento e dezenove reais e quatro centavos) para custeio de material didático,
transporte de alunos e custos administrativos do projeto
“Vale Música”.

Palácio Municipal em Serra, aos 23 de dezembro de
2014.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor em sua data de sua
publicação.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Serra, ES 17 de Dezembro de 2014.

Art. 6º Os recursos para aplicação desta Lei correrão por
conta do orçamento vigente, suplementado, se necessário.
Art. 7º Esta Lei será regulamentada no prazo de 60 dias,
contados da data de sua publicação.

Prefeito Municipal
Marco Antônio Martão

RESOLUÇÃO Nº 27/2014

Presidente do CONCASE
Publicação Nº 6992

ERRATA da Resolução nº 027/2014
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DA SERRA – COMASSE, no uso de suas atribuições legais, Na resolução nº 027/2014, publicada em 02 de dezembro de 2014, no Art. 1º. Onde aprova o quadro de
entidades para recebimento de subvenção social/auxilio
com recursos Municipal, Estadual e Federal para o exercício de 2015.
Resolve:
Onde se Lê:
Entidade: OREP – Ordem Religiosa Escolas PIAS.
Leia-se:
Entidade: Obra Social ITAKA Escolápios.
Esta Errata entra em vigor na data de sua publicação.
Serra/ES, 23/12/2014
Elcimara Rangel Loureiro Alicio
Presidente do COMASSE

RESOLUÇÃO Nº 29/2014

Publicação Nº 6995

Resolução 029/2014
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Serra em reunião ordinária do dia 08 de Outubro de 2014,
Considerando a Lei 3898/2012 de 19 de Junho de 2012,
Art. 26 Inciso 1, que dispõe sobre a destinação dos Recursos do FIA e Art. 29, que dispõe sobre as condições de
aplicação dos Recursos do FIA,
Considerando pareceres da comissão de Acompanhamento do FIA, aprovados em Reunião Ordinária onde o CONCASE solicitou a unificação dos projetos de Tecnologia Assistiva e Grupo de Acompanhamento Sócio Familiar;
Considerando que a resolução 019/2014 do CONCASE publicada em 15/10/2014, que aprova parecer da comissão
supracitada e por consequencia ratifica a decisão das plenárias anteriores e no sentido de apresentar maior clareza
na referida publicação;
Resolve:
Art. 1º. Aprova a destinação de Recurso do FIA para a
entidade Associação Pestalozzi da Serra com o CNPJ:
00.871.222/0001-80 o valor de R$ 51.580,00 (Cinquenta e um mil e quinhentos e oitenta reais) para o Projeto de
Tecnologia Assistiva e Grupo de Acompanhamento Sócio
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Familiar, tendo como objeto o custeio e a aquisição de
materiais permanentes para os projetos a serem desenvolvidos em 2015.

Venda Nova do Imigrante

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Prefeitura

Serra, ES 10 de Dezembro de 2014.
Marco Antônio Martão

PUBLICAÇÃO TP 03/2015

Publicação Nº 6981

Presidente do CONCASE
TOMADA DE PREÇOS

RESOLUÇÃO Nº 30/2014

Nº 003/2015
Publicação Nº 6996

Resolução Nº 030/2014
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Serra- CONCASE, no uso de suas atribuições
contidas na lei 3898/2012 e seguindo a deliberação realizada em Reunião Extraordinária de 17 de Dezembro
de 2014;
Resolve:

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES,
em cumprimento à Lei 8.666/93 e LC 123/06, torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade
Tomada de Preços, tipo menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇAO DE NOVOS
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS
DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
E MATERIAIS ABERTURA: 22/01/2015, às 12:30 horas.

Art. 1º. Aprovar a prorrogação do prazo de renovação de
registro e concessão de certificado da entidade “Sociedade Brasileira de Cultura Popular – Cidade do Garoto”, pelo período de 06 (seis) meses a contar a partir da
data de publicação desta resolução.

INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Venda Nova do
Imigrante – Av. Evandi A. Comarela, 385. Tel.: (28) 3546
1188 – R 252, das 12:00 às 18:00 horas ou no site www.
vendanova.es.gov.br.

Art. 2º. Aprovar a prorrogação do prazo de renovação de
registro e concessão de certificado da entidade “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Serra
– APAE da Serra”, pelo período de 03 (três) meses a
contar a partir da data de publicação desta resolução.

Alexandra de Oliveira Vinco
Presidente da CPL

Art. 3º. Aprovar renovação de registro e concessão de
certificado da entidade “Sociedade Civil Casas de Educação – Projeto Vida Pe. Gailhac”, pelo período de 02
(dois) anos a contar a partir da data de publicação desta
resolução.
Art. 4 º. Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Serra, ES 17 de Dezembro de 2014.
Marco Antônio Martão
Presidente do CONCASE
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