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Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº23/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Head Hipnose Estudos Aplicados e Dirigidos LTDA

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº87/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Fernanda F. Soares - ME

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº82/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Nachara Nunes Vimercat de Moura - ME

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº64/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Clínica de Olhos Albert Sabin

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº47/2015

Consórcios Intermunicipais

Cim Pedra azul - ConsórCio PúbliCo da região 
sudoeste serrana do es

TERMOS ADITIVOS AO CREDENCIAMENTO
Publicação Nº 10098

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº59/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Guimarães e CIA Psicologia LDTA-ME

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº01/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Bela Vista Clínica de Olhos LTDA

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº07/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Centro de Telemedicina Leste de Minas LTDA

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº48/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Dr. Pedro Motta Serviços Neurológicos LTDA

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assinatura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
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Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº35/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Ruberth e Gonçalves Serviços Médicos

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº40/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Traumetro Ortopedia e Traumatologia SS LTDA

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº38/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Sérgio Alexandre Hatab Clínica Cardiológica LTDA

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº69/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Cetro Especializado em Traumatologia – Ortopedia 
S/S LTDA

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assinatura.

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Clínica Médica Garayp LTDA

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº60/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Vip Saúde – Centro de Tratamento Médico e Psi-
cológico Integrado

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº34/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Ridolphi e Feitoza Médicos SS LDTA - ME

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº95/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Clínica Psicológica Ferraz Eirel - ME

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº71/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Sonorad – Dr. Plínio Zanello Diagnóstico por Ima-
gem LTDA
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1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº63/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Endocirp – serviços de Endoscopia Cirurgia e Psi-
cologia LTDA

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº88/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Clinica Médica Triunfo LTDA ME

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº78/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Odonto Class Serviços Médicos e Odontológicos 
LTDAME

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº76/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Endorcárdio – Serviços Médicos LTDA

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assinatura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº75/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Clínica Médica Caparaó LTDA ME

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº27/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Laboratório Flama de Análises Clínicas e Citopa-
tologia

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº81/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Jammes Venturin Ayres - ME

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº58/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Vitalmed Serviços Médicos LTDA

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº61/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Rocha Godoy Serviços Médicos em Saúde

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul
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Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº14/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Clínica Médica Santo Expedito LTDA ME.

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº45/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Roberto Pagung & Lilian Ângelo – Clínica de Der-
matologia e Cardiologia LTDA ME

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº22/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Gastroclin Cons Médico LTDA ME

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº73/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: T.G.F Campos & CIA LTDA - ME

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº56/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: F.C. Santos Psiquiatria – ME

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº33/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: P. Reis Pereira

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº66/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Mais Diagnóstico SV LTDA

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº26/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: Laboratório Ferrari LTDA ME

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.
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Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DA ALTERAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO 
008-2015

Publicação Nº 10055

Aviso de Alteração e Republicação do Pregão Presencial 
nº 008/2015

O Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cláudio, através 
de sua Pregoeira Oficial e equipe de apoio, torna público para co-
nhecimento dos interessados a alteração do Pregão em epígrafe. 

Capítulo I – Das Alterações

1.1 – O Termo das alterações se encontra disponível no site www.
afonsoclaudio.es.gov.br/licitações.

1.5 – Fica a abertura dos trabalhos marcada para o dia 12 de 
março de 2015, às 09h00min, na Sede da Prefeitura, situada 
à Praça da Independência, 341, Centro, Afonso Cláudio, ES, CEP 
29.600-000. 

As Propostas Comerciais (envelope nº 01) e os Documentos de 
Habilitação (envelope nº 02) serão recebidos, no Protocolo Geral 
da PMAC, até o dia 12 de março de 2015, às 08h30min, fe-
chados e assinados em seus lacres.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e termo do edital do 
Pregão Presencial nº 008/2015, que não foram alteradas pelo pre-
sente.

Afonso Cláudio, ES, em 24 de fevereiro de 2015.

Elilda Maria Bissoli

Pregoeira

1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA JURÍDICA Nº68/2015

Credenciando: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana.

Credenciada: A.V Lopes – Serviços Médicos ME

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a população 
dos municípios consorciados ao Cim Pedra Azul.

Valor: coforme tabela de procedimentos do consórcio.

Vigência: 30/06/2015, 180 dias, a partir da data de sua assina-
tura.

Data de Assinatura: 30/12/2014
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Presidente do CIM Pedra Azul

Cim Polo sul - ConsórCio PúbliCo da região 
Polo sul do es

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO/2015 
AO CREDENCIAMENTO Nº 13/2014 - LADEIRA E 
ABDALLAH SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA

Publicação Nº 10064

Consórcio Público da Região Pólo Sul/ES- Cim Pólo Sul

Resumo do 1º Termo aditivo de Prazo/2015 ao Credencia-
mento nº 13/2014

O Consórcio Público da Região Pólo Sul – Cim Pólo Sul e 
a Ladeira e Abdallah Serviços Médicos - LTDA, resolvem fir-
mar o presente TERMO ADITIVO, considerando que encontra-se 
em fase de conclusão e a elaboração do Edital de Chamamento 
Público para o Credenciamento 2015 de Prestadores de Serviços 
de Saúde do Cim Pólo Sul e, comprometem-se a observância das 
cláusulas e das condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 - Fica acordado a prorrogação da vigência do termo de Cre-
denciamento pelo prazo de 90 dias.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - Permanecem em vigor as demais Cláusulas e condições não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 - E, por estarem certas e ajustadas, as partes por si, assinam 
o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 
02 (duas) testemunhas, para os devidos efeitos legais.

Mimoso do Sul/ES, 05 de Janeiro de 2015.

Carlos Roberto Casteglione Dias – Presidente do Cim Pólo 
Sul
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1- Identificação 
 

– Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de 
Alfredo Chaves 
 
Vigência: 2014-2023 
 
Período de Elaboração: Agosto à novembro de 2014 
 
Comissão de elaboração: 
 
Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social: 
Jacirley de Almeida Silva   
Representante da Secretaria Municipal de Educação 
Mônica Bissoli Benicá 
Representante da Secretaria Municipal de Cultura 
Ricardo Silva Nascimento 
Representante da Secretaria Municipal de Esportes 
Dulcilene Tagliaferro Sório 
Representante da Secretaria Municipal de Saúde 
Kalinta da Rocha Botechia 
Representante da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento 
Rotileia da Penha Gaigher 
Representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 
Caroline dos Santos Maróquio 
Representante do Conselho Tutelar 
Maria dos Anjos Gaigher de Paula 
Representante do Conselho Municipal de Assistência Social 
Maria Verônica Ferrarini Matos 
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Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 

  
Prefeito Municipal de Alfredo Chaves - Roberto Fortunato Fiorin  

Nível de gestão: Básica 

Município: Pequeno Porte I 
          Endereço: Rua José Paterline nº 910,  Centro, Alfredo Chaves/ES - CEP 29.240-000 

 

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania – Jacirley de Almeida 
Silva  

Endereço: Rua Moacyr Saudino, nº 527, Centro, Alfredo Chaves/ES   

CEP 29.240-000 

 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente /CMDCA  

Presidente: Caroline dos Santos Maróquio 

Telefone: (27) 3269-2316 

 

Conselho Tutelar: 

Presidente: Lucínia Peruzzo Parteli 

Telefone: (27) 3269-2317 
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2 - Apresentação 

 A Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, através da Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Cidadania – SEMASC, apresenta o Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo em consonância com o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo - SINASE, que é fruto de uma construção coletiva que enfrentou o 

desafio de envolver várias áreas de governo, representantes de entidades e especialistas 

na área, além de uma série de debates protagonizados por operadores do Sistema de 

Garantia de Direitos.    

O processo democrático e estratégico de construção do Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo concentra-se no desafio da construção de um pacto social 

que de acordo com a legislação, consiga de fato atender os atores envolvidos 

(adolescente em conflito com a lei). 

Tendo como premissa básica a necessidade de se construir parâmetros mais 

objetivos e procedimentos mais justos, o desenvolvimento do presente Plano de 

Atendimento deverá considerar a necessidade da articulação dos níveis de governo e da 

co-responsabilidade da Família, Comunidade e Estado na construção de uma política 

pública de atendimento socioeducativo efetivo. 

Esse sistema tem como requisito estabelecer as competências e 

responsabilidades dos Serviços Públicos e dos integrantes do Sistema de Garantia de  

Direitos, tais como Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho 
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Tutelar, Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e Conselho Municipal de  

Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA. 

Esperamos que esse documento seja amplamente divulgado e utilizado como 

instrumento facilitador no diálogo e na construção de políticas, planos, programas e 

demais ações, para que assim possamos avançar na Política Pública voltada para as 

crianças e adolescentes em conflito com a lei. 

Com a formulação de tais diretrizes e com o compromisso compartilhado 

pretendemos criar as condições para que os adolescentes em conflito com a lei deixem 

de ser considerado um problema para ser compreendido como prioridade social. 

 

 

 

Jacirley de Almeida Silva 

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania 
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3 - Introdução 

O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em meio aberto de 

Alfredo Chaves dá cumprimento às indicações do SINASE, do Plano Estadual de 

Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, que reconhece a necessidade de 

rever a estrutura e a funcionalidade dos serviços de atendimento face à realidade 

de nosso  município, assim como a sistematização das ações destinadas aos 

adolescentes em conflito com a lei no Município de Alfredo Chaves, para a 

período de 2015-2023. 

A construção desse documento demandou empenho coletivo dos envolvidos 

em garantir a proteção integral de crianças e adolescentes. 

Nesta direção, pretendemos através de nosso diagnóstico estabelecer um 

conjunto de dados e informações sobre a nossa realidade local no intuito de 

embasar nosso conhecimento, para que através do mesmo, sejam utilizados para 

o saber mais amplo sobre a realidade do adolescente em conflito com a Lei de 

nosso Município. 

Temos ainda como responsabilidade e objetivo estruturar nossos serviços de 

acordo com a legislação vigente, respeitando os parâmetros socioeducativos, 

organizados nos seguintes eixos: suporte institucional e pedagógico, diversidade 

étnico-racial, de gênero e de orientação sexual, cultura, esporte e lazer, saúde, 

educação, profissionalização/trabalho/previdência, família, comunidade e 

segurança.  



25/02/2015 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 205

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 14

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

E CIDADANIA – SEMASC 
 

 

O processo de construção deste documento teve como marco inicial a 

importância dada ao tema para a gestão local e o empenho de todos os 

envolvidos nesse processo construtivo. 

Os dados de nossa realidade local, perfil, as necessidades dos adolescentes e 

a rede de serviços existentes serviram de base para se produzir o conhecimento 

iluminador de caminhos necessários para a promoção de iniciativas voltadas a 

diminuição de fatores de risco e para a promoção dos fatores de proteção para 

os adolescentes de nosso município. 

Nesse sentido, nossa proposta é desenvolver ações integradas com toda a 

rede de atendimento à criança e ao adolescente, cujo resultado final de nossas 

ações possa promover a melhoria, otimização dos recursos disponíveis, 

consolidação da rede articulada e integrada de atendimento, além da 

implementação de ações sociais eficazes de prevenção de todos os tipos de 

violência. 

Por último, destacamos que o Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo se concretizará por ações articuladas dos sistemas, órgãos e 

organizações estaduais/municipais responsáveis pela garantia de direitos dos 

adolescentes, reconhecendo a incompletude e a complementaridade entre eles e 

o asseguramento de um atendimento que promova o desenvolvimento pessoal e 

social dos adolescentes em conflito com a lei. 
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4- Diagnóstico Situacional  

4.1 Dados da situação dos adolescentes em conflito com a lei do 

Município de Alfredo Chaves 

 

Conforme dados do IBGE (2010), o município de Alfredo Chaves possui  

população de 13.955 habitantes, com estimativa da população para o ano de 2013 de 

14.859 habitantes, com densidade demográfica de 22,67 habitantes por Km2. Uma 

característica da população do Município é que o maior número de habitantes 

concentram-se na área rural do município, com estimativa da população em  54%, área 

rural e 46% em área urbana. Outra observação pertinente à população local é que 

temos a maior parte da população em idade produtiva. 

A população é composta, segundo a pirâmide etária abaixo. 
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Do total da população, segundo dados do IBGE, constatou-se 1.507 habitantes na 

faixa etária, entre 12 a 18 anos, correspondendo assim a 10,79 % da população total. 

De acordo com levantamento do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS identificou-se nove ocorrências envolvendo adolescentes em 

prática de ato infracional com aplicação de medida socioeducativa em meio aberto, 

entre o período de janeiro de 2012 até agosto de 2014. Desse total, 04 são do sexo 

feminino e 05 do sexo masculino. 

Ainda sobre a aplicação de medidas socioeducativas, tem-se oito medidas 

aplicadas de Liberdade Assistida - LA e uma de Prestação de Serviço à Comunidade - 

PSC, nesse ínterim.  

Para atendimento exclusivo de medidas socioeducativas aos adolescentes e seus 

familiares o município ainda não dispõe de equipe específica exclusiva, contudo, 

garante atendimento através da equipe de referência do CREAS e demais equipamentos 

da rede socioassistencial, assim como conta com equipe e os serviços das diversas 

políticas públicas existentes na municipalidade: Assistência Social, Saúde, Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer. 

Na assistência social os adolescentes dispõem dos serviços do Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS e do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS. São ofertados ainda, Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – SCFV para os jovens e seus familiares, além do incentivo 

na participação dos socioeducandos na formação profissional através da oferta de 

cursos profissionalizantes. 
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No serviço de saúde, não se registrou intervenções diretivas ao público alvo 

deste plano, até mesmo porque o Município não dispõe de programa comunitário para 

tratamento de toxicômanos especificamente para atendimento aos adolescentes, que 

seria nossa demanda principal. Todavia, é assegurada a garantia de atendimento 

psicológico e psiquiátrico, assim como agendamento de consultas médicas com demais 

profissionais especializados disponíveis na rede de atendimento. 

A secretaria municipal de saúde disponibiliza toda a sua estrutura de serviços e 

programas ao atendimento das necessidades particulares aos adolescentes e seus 

familiares. 

Na área da educação, não se registra dificuldades em garantir a vaga dos 

adolescentes nas unidades de ensino. Cumpre informar ainda a existência de 

disponibilidade de vagas para inserção dos adolescentes nas escolas municipais e 

estadual do Município. Há ainda a possibilidade de garantir o acesso desses jovens a 

todos os projetos educacionais realizados paralelamente as atividades escolares. Diante 

de algumas observações feitas pela equipe técnica, especificamente no campo da 

educação, verifica-se que o problema não é a inserção do adolescente na rede de 

ensino e sim a sua permanência com aproveitamento, seja por defasagem ou mesmo 

por falta da participação da família, acabam por não garantir a frequência e rendimento 

escolar dos mesmos.  

Na área do esporte e lazer, conforme, informação a secretaria disponibiliza e 

incentiva a prática esportiva acessível aos adolescentes desta municipalidade, incluindo 

os socioeducandos. 
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Nas atividades relacionadas à cultura, verificam-se algumas iniciativas ainda 

muito pontuais sem expressiva participação dos adolescentes, mas que se encontram à 

disposição para acesso desse público. 

Referente às instâncias que compõem o sistema de garantia de direitos dos 

adolescentes, constam um Conselho Tutelar, Promotoria de Justiça Geral de Alfredo 

Chaves, Delegacia de Polícia Civil e Poder Judiciário. Não existe no sistema de garantia 

de direitos, órgão específico para atendimento às demandas relacionadas à Criança e ao 

Adolescente, exceto o Conselho Tutelar. 

No que tange ao Controle Social, encontra-se em funcionamento o Conselho 

Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e do Conselho Municipal 

de Assistência Social - CMAS. 

Referente ao Sistema de Atendimento Socioeducativo, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente apresenta um conjunto de medidas que são aplicadas mediante a autoria 

de ato infracional. Tais medidas são diferenciadas para crianças e adolescentes; para 

crianças, pessoas até 12 anos incompletos, cabe ao Conselho Tutelar tomar providências 

e encaminhamentos aplicando medidas de proteção, e para os adolescentes, pessoas 

entre 12 a 18 anos de idade, após ser efetuada a representação é aplicada a medida 

socioeducativa pelo poder judiciário local.     

No Município de Alfredo Chaves as medidas privativas de liberdade, internação, 

internação provisória e semiliberdade são executadas pelo Estado, através do Instituto 

de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES. Ambas as medidas são 

aplicadas aos adolescentes que praticaram ato infracional de alta gravidade, com 

violência e grave ameaça à pessoa humana. 
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Nos últimos vinte e quatro meses, não se registrou nenhum encaminhamento de 

adolescentes ao serviço supracitado. 

Quanto às medidas socioeducativas em meio aberto, Prestação de Serviço à 

Comunidade – PSC e Liberdade Assistida – LA, são aplicadas aos adolescentes que 

praticaram atos infracionais de baixa gravidade e que não houve riscos a terceiros. 

Ambas as medidas são aplicadas pelo poder judiciário, sendo executada através da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania  – SEMASC.  

Em Alfredo Chaves, inicialmente, antes da implantação do CREAS, quem fazia o 

acompanhamento das medidas em meio aberto era o CRAS, a partir de maio de 2013 a 

equipe técnica do CREAS assumiu o acompanhamento e execução do serviço, 

informando mensalmente, a gestão estadual, sobre os 

atendimentos/acompanhamentos das medidas socioeducativas, como forma de 

monitoramento da demanda municipal. 

Como responsabilidade do poder estadual co-financiar equipe exclusiva para 

realização desses serviços, a municipalidade encontra-se em fase de celebração de 

convênio com o IASES para a execução do Projeto “Nossa Juventude”, cuja finalidade 

consiste no atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, 

com garantia de equipe exclusiva para a oferta de serviço. O Projeto terá vigência de 

vinte e quatro meses e subsidiará a contratação de equipe exclusiva, bem como, a 

locação de espaço, mobília e equipamentos necessários no atendimento ao adolescente 

e seus familiares. 
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4.2 Mapeamento dos Serviços e perfil dos adolescentes em conflito com a 

Lei do Município  

 

O município dispõe dos serviços abaixo relacionados para atendimento aos 

adolescentes em conflito com a lei e seus familiares respeitando os preceitos da Lei 

Federal 12.594/12(SINASE). 

 

4.2.1 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e 

Indivíduos – PAEFI 

 

Serviço de apoio, orientação e acompanhamento às famílias com um ou mais de 

seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e 

orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento 

de vínculos familiares, comunitários, sociais e para o fortalecimento da função protetiva 

das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem 

a situações de risco pessoal e social.   

O serviço objetiva aos usuários a segurança de acolhida, convívio familiar, 

comunitário e a segurança do desenvolvimento de autonomia individual, familiar e 

social.  
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4.2.2 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC) 

 

O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e  

acompanhamento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em 

meio aberto, determinadas judicialmente.  

Ambos os serviços disponibilizados vêm trabalhando no atendimento de 

adolescentes em conflito com a lei, nas suas necessidades, visando a sua reinserção no 

meio social, buscando estabelecer a possibilidade de interação dos adolescentes com a 

comunidade, contribuindo para a melhoria do conhecimento e elevação da auto-estima. 

Desta forma, os socioeducandos em cumprimento de medidas socioeducativas 

em meio aberto, são acompanhados nas áreas; social, da educação, saúde,  capacitação 

profissional e nas diversas atividades culturais e de lazer disponibilizadas pela 

municipalidade. 

Os serviços que executam esse acompanhamento é formado por equipe técnica 

multidisciplinar, composta por 02 assistentes sociais, 01 pedagoga social, 01 estagiária 

de psicologia, 01 auxiliar de serviços gerais. 

Referente ao espaço físico, o serviço funciona em espaço que garante as 

prerrogativas do SINASE, com salas de atendimento individual e grupal, atendendo as 

condições necessárias ao atendimento dos adolescentes e seus familiares. 
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Atualmente o Serviço  de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de 

Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC) do Município de Alfredo Chaves atende à três socioeducandos.  

Referente as medidas aplicadas, dos três adolescentes atendidos pelos serviços, 

02 encontram-se em cumprimento de LA e um de PSC. 

Quanto ao sexo, identifica-se, dois do sexo masculino e um do sexo feminino. 

Sobre a etnia não mensuramos dados por não termos trabalhado essa questão 

diretamente com os socioeducandos, uma vez que a questão da autodeclaração em 

muitas ocasiões, não corresponde à realidade. 

Com relação ao grau de instrução, a realidade apresentada sobre nossos 

adolescentes é de que somente um deles encontra-se matriculado e frequentando com 

aproveitamento a unidade de ensino, cursando o 7º ano do ensino Fundamental, os 

demais, declararam resistência na inserção escolar, mesmo após insistência da equipe 

técnica. 

Quanto à profissionalização, do total de atendidos, não identificamos nos 

adolescentes nenhum curso de formação profissional, mesmo sendo ofertados pela 

municipalidade, contudo, percebe-se que todos os adolescentes atendidos possuem  

rendimentos, informalmente. 

Referente a situação socioeconômica das famílias dos adolescentes atendidos, 

todos possuem residência própria, destes, dois estão inseridos em programa social de 

transferência de renda do governo federal, Programa Bolsa Família – PBF. Da 

localização, dois residem em zona rural e um em zona urbana. 
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Com relação ao hábito de vida, a maioria dos adolescentes, declaram não possuir 

nenhum tipo de vício, não recebendo tratamento, mesmo que a equipe técnica tenha 

identificado no processo e também por informações de terceiros o uso de drogas lícitas 

e ilícitas pelos adolescentes. 

Dos atos infracionais cometidos pelos adolescentes, todos estão relacionados ao 

tráfico e uso de drogas, sendo que dois associa-se ainda a prática de furto. 

As ações desenvolvidas pelos serviços de execução de medidas 

socioeducativas em meio aberto se concretizarão levando em consideração o 

panorama acima descrito. 

No Município de Alfredo Chaves não se observa dificuldades em acionar as 

demais políticas públicas (educação, saúde, esporte, cultura e lazer), dentre a oferta de 

serviços do Município. 

Em relação ao trabalho com as famílias na execução das medidas, constatam-se 

algumas dificuldades, principalmente pela ausência de serviços específicos as demandas 

das famílias dos adolescentes. 

Diante do exposto, é importante evidenciar que é de fundamental importância 

que ao executar tais serviços, a equipe tenha clareza de suas conquistas e dificuldades 

no trato com os adolescentes em conflito com a lei, contudo, deve-se  atuar no sentido 

de fazer vale a legislação (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente), e desta 

forma, tentar tirá-la efetivamente do papel, assegurando condições de sobrevivência 

(vida, saúde, alimentação), de desenvolvimento pessoal e social (educação, lazer, 

profissionalização e cultura), e integridade física, psicológica e moral (liberdade, 
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dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária) a todos os adolescentes 

autores de ato infracional e suas respectivas famílias. 

Desta forma, os dados presentes retratam o contexto social dos adolescentes e 

seus familiares, embora em números não tão significativos para Municípios de pequeno 

porte (menos de 20.000 h), como o nosso é de extrema importância salientar que as 

transgressões juvenis, seja pelos diversos fatores, não sendo exclusividade desta época 

ou lugar, como meio de afirmação de identidade dos adolescentes não significa 

isoladamente algum indicativo de vida criminosa no futuro, desde que o contexto social 

e familiar em que vivem, possam promover sua socialização e favorecer meios para seu 

ingresso na vida adulta em condições de proteção, como previsto em lei. 
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5- Justificativa 

Um dos maiores avanços da Constituição Federal de 1988 foi a 

incorporação das políticas sociais como responsabilidade do Estado, 

atendendo ás históricas reivindicações das classes trabalhadoras. Nessa 

direção, a Constituição enfatiza a seguridade social, reitera a família do 

espaço privado, colocando-a como alvo de políticas públicas e afirma direitos 

da população infanto-juvenil, compreendendo-os como sujeitos de direitos, 

em condição peculiar  de desenvolvimento e, por isso, possuindo absoluta 

prioridade. 

No que diz respeito ao adolescente autor de ato infracional, essa política 

deve obedecer os princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Criança, as regras Mínimas das Nações Unidas para a administração da 

Infância e da Juventude, as regras mínimas das Nações Unidas para a 

proteção dos Jovens Privados de Liberdade, a Constituição Federal e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a garantia dos Direitos 

Fundamentais de Crianças e Adolescentes, assegura-lhe a oportunidade, ao 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Responsabiliza a 

família, a comunidade, a sociedade e o poder público pela garantia da 

efetivação desses direitos, de acordo com o seu art.4º, a saber: 
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É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes á vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao laser, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a 

convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990, art.04).     

Sobre a prática de ato infracional por adolescente, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, dispõe de medidas socioeducativas que são aplicadas pela 

autoridade competente quando necessário. Considera a capacidade de 

cumprimento do adolescente, a gravidade, as circunstâncias do ato e a 

disponibilidade de programas e serviços. Essas medidas vão desde a 

advertência, caracterizada como medida admoestatória, informativa, formativa 

e imediata, executada pelo poder Judiciário, a obrigação de reparar o dano; às 

de meio aberto (PSC e LA); a semiliberdade e por último a internação, sendo 

esta aplicada aos adolescentes que cometem atos infracionais graves, 

significando a limitação do exercício de ir e vir e a garantia dos direitos 

necessários à inclusão social, na perspectiva cidadã. 

 A fundamentação para a implantação e implementação dessas medidas 

está referendada na doutrina de proteção integral, que afirma o valor 

intrínseco da criança e do adolescente como seres humanos, pessoas em 

condição peculiar de desenvolvimento físico, psicológico, social e cultural, 

devendo obrigatoriamente ser tratados com dignidade e respeito. 
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As medidas de PSC e LA, possibilitam aos adolescentes infratores a 

permanência na família e na comunidade conforme preceitua o art. 4º do 

estatuto, no que se refere ao direito à convivência familiar e comunitária. 

Essas medidas devem ser executadas no espaço geográfico mais próximo do 

local de residência do adolescente, de modo a fortalecer o contato e o 

protagonismo da comunidade e da família. Segundo o art. 86, a política de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um 

conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O art. 88 incisos I e 

III dispõe sobre a municipalização do atendimento como diretriz dessa 

política. 

A municipalização da execução das medidas de meio aberto é exigida pela 

lei 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA e pelo Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, esclarecendo que a 

municipalização das medidas socioeducativas deve ser executadas no âmbito 

geográfico de cada  município. 

Desta forma, a proposta deste plano de atendimento socioeducativo vem 

para reforçar as parcerias, intensificar as ações, possibilitar aos adolescentes, a 

família e a comunidade, a participação no processo socioeducativo, 

proporcionando uma socioeducação de qualidade, rompendo com a cultura 

punitiva, repressiva e proporcionando a transformação da cultura, o respeito 

aos direitos humanos, especialmente às crianças e adolescentes. 
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6- Público Alvo 

Adolescentes entre 12 a 18 anos incompletos, excepcionalmente até os 21, 

autores de ato infracional, residentes no Município de Alfredo Chaves e suas 

respectivas famílias. 

7- Objetivo geral 

Sistematizar o atendimento socioeducativo no Município de Alfredo Chaves, 

postulando estratégias protetivas, em consonância com o Estatuto da Criança 

e do Adolescente e SINASE, no sentido de proporcionar um atendimento 

socioeducativo de qualidade. 

 

7.1 Objetivos Específicos 

• Ampliação do serviço de atendimento ao adolescente em conflito com 

a lei; 

• Garantir a manutenção e a melhoria da qualidade dos serviços 

oferecidos pela rede de atendimento socioeducativo; 

• Conscientizar as famílias de sua importância na socialização do 

adolescente; 
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• Promover ações de prevenção da violência em suas diversas 

manifestações; 

• Manutenção e qualificação dos serviços de atendimento 

socioeducativo aos adolescentes em cumprimento das medidas de 

prestação de serviços a comunidade e liberdade assistida; 

• Proporcionar conhecimentos aos técnicos e orientadores, sobre 

execução das medidas socioeducativas em meio aberto, conforme os 

parâmetros e diretrizes do SINASE; 

• Fortalecer a rede de atendimento socioeducativo do Município; 

• Subsidiar ações, políticas e programas na área de adolescentes em 

conflito com a lei. 

8- Eixos Estratégicos 

8.1- Suporte Institucional e Pedagógico 

• Todos os serviços devem estar inscritos no Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); 

• Elaborar projeto pedagógico em consonância com as diretrizes da 

legislação vigente; 

• Dispor de infraestrutura apropriada para o desenvolvimento da 

proposta pedagógica de atendimento; 
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• Garantir registro sistemático das abordagens e acompanhamentos 

realizados aos adolescentes, assim como proceder a elaboração do  

Plano Individual de Atendimento (PIA), e demais registros das 

atividades individuais, grupais e comunitárias, além de outros dados do 

perfil socioeconômico dos adolescentes e de sua família. 

• Alimentar os sistemas de  informações referentes à entrada e saídas 

dos adolescentes nas medidas socioeducativas; 

• Garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos em sentença em 

relação ao envio das informações aos órgãos do sistema de garantia de 

direitos; 

• Realizar acompanhamento sistemático por meio de encontros 

individuais e/ou grupais dos adolescentes durante o atendimento 

socioeducativo; 

• Favorecer o processo de auto-avaliação dos adolescentes em relação 

ao cumprimento de sua medida socioeducativa; 

• Garantir atendimento técnico especializado (psicossocial e jurídico) 

imediato ao adolescente após aplicação da medida socioeducativa; 

• Mapeamento dos serviços governamentais e não governamentais 

existentes no âmbito municipal, oferecendo acesso enquanto oferta de 

política pública; 

8.1.1 Prestação de Serviço à Comunidade - PSC 
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• Identificar nos locais de prestação de serviço, atividades compatíveis 

com as habilidades dos adolescentes, bem respeitando aquela de seu 

interesse; 

• Garantir que todos adolescentes tenham profissionais de referência no 

atendimento socioeducativo e orientador socioeducativo, nos locais de 

prestação de serviços  e nos locais de funcionamento do programa. 

8.1.2 – Liberdade Assistida  - LA  

• Garantia de atendimento por equipe profissional – técnicos e 

orientadores sociais, responsáveis pelo acompanhamento sistemático 

dos adolescentes; 

• Assegurar encontros entre orientadores sociais e adolescentes com a 

frequência necessária a demanda apresentada pelos adolescentes; 

• Proceder o acompanhamento e encaminhamento dos adolescentes os 

serviços disponíveis  na municipalidade. 

 

8.2 – Diversidade étnico-racial, gênero e orientação sexual 

• Incluir ações afirmativas que promovam a igualdade e combate a 

discriminação, preconceito e a desigualdade racial no âmbito do 

atendimento  socioeducativo com o objetivo de erradicar as injustiças  

e a exclusão social; 
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• Implementar ações voltadas à valorização da adolescente, promovendo 

a participação familiar e comunitária; 

• Realizar oficinas pedagógicas com o objetivo de trabalhar as diferenças 

de raça, etnia e construção de identidade. 

 

8.3 – Educação  

• Propiciar as condições necessárias para a inserção dos adolescentes na 

rede regular de ensino; 

• Oferecer atividades pedagógicas que estimulem a aproximação do 

adolescente com a escola. 

8.4 – Esporte, Cultura e Lazer 

• Consolidar parcerias com as Secretarias de Esporte, Cultura e Lazer 

ou similares  visando o cumprimento dos artigos 58 e 59 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

8.5 – Saúde 

• Consolidar parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde visando o 

cumprimento dos artigos 7, 9, 11, 12, 13 e 14 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

8.6 – Atendimento aos Adolescentes e às Famílias 
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• Consolidar parceria com as Secretarias ou órgão similares 

responsáveis pelos programas oficiais de assistência social nos 

diferentes níveis visando a inclusão das famílias dos adolescentes 

em programas de transferência de renda e benefícios no âmbito 

dos serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 

assegurados por Lei; 

• Garantir o atendimento às famílias dos adolescentes estruturando 

em conceitos e métodos que assegurem a qualificação das relações 

afetivas, das condições de sobrevivência e do acesso às políticas 

públicas dos integrantes do núcleo familiar, visando seu 

fortalecimento; 

• Ampliar o conceito de família para aquele grupo ou pessoa com as 

quais os adolescentes possuam vínculos afetivos, respeitando os 

diferentes arranjos familiares; 

• Proporcionar trabalhos de integração entre adolescentes e seus 

familiares que possam desenvolver os temas referentes à promoção 

de igualdade nas relações de gênero, étnico-raciais, sexuais e 

discussão sobre a abordagem e o tratamento sobre o uso indevido 

de drogas e saúde mental; 

• Realizar visitas domiciliares a fim de constatar a necessidade 

socioeconômica e afetiva das famílias e encaminhá-las quando 
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necessários aos programas públicos de assistência social e apoio à 

família; 

• Identificar e incentivar potencialidades e competência do núcleo 

familiar para o mundo do trabalho articulando programas de 

geração de renda, desenvolvendo habilidades básicas, específicas e 

de gestão necessárias à auto sustentação; 

• Prever metodologia da abordagem familiar do atendimento 

socioeducativo basicamente; atendimento individualizado, familiar e 

em grupo; elaboração de plano familiar de atendimento e do Plano 

Individual de atendimento - PIA; trabalho com famílias e grupos de 

pares; inclusão de famílias em programas de transferência de renda 

visando à provisão de condições de sobrevivência às famílias 

integradas com políticas de emprego e visitas domiciliares;  

• Executar as medidas socioeducativas em meio aberto de LA e PSC 

conforme previsto no SINASE; 

• Acompanhar o adolescente em seu contexto familiar e social 

durante o período de  cumprimento das medidas em meio aberto 

(atendimento emergencial, encaminhamentos aos programas 

sociais e demais serviços ofertados pela municipalidade); e 

• Promover ações de publicização dos serviços utilizando os espaços 

públicos de nossa municipalidade; 

                     8.7 - Capacitação Profissional 
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• Consolidar parcerias com as secretarias de Trabalho ou órgãos 

similares visando cumprimento do art. 69 do ECRIAD; 

• Possibilitar aos adolescentes o desenvolvimento de competências e 

habilidades básicas, específicas e de gestão e a compreensão sobre 

a forma de estruturação e funcionamento do mundo do trabalho, 

juntamente com o desenvolvimento das competências pessoal 

(aprender a ser), relacional (aprender a conviver) e a cognitiva 

(aprender a conhecer), os adolescentes devem desenvolver a 

competência produtiva, o que além de sua inserção no mercado de 

trabalho contribuirá, também para viver e conviver numa sociedade 

moderna; 

• Oferecer ao adolescente, formação profissional no âmbito da 

educação profissional, cursos e programas de formação inicial 

continuada e, também, de educação profissional técnica de nível 

médio com certificação reconhecida que favoreçam sua inserção no 

mercado de trabalho.  

• Encaminhar os adolescentes ao mercado de trabalho 

desenvolvendo ações concretas e planejadas no sentido de inseri-lo 

no mercado formal, em estágios remunerados, a partir de convênios 

com empresas públicas ou privadas, considerando o aspecto 

formativo; 
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• Priorizar vaga ou posto de trabalho nos programas governamentais 

para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas; 

• Promover ações de orientação, conscientização e capacitação dos 

adolescentes sobre seus direitos e deveres em relação à previdência 

social e sua importância e proteção ao garantir ao trabalhador e sua 

família uma renda substitutiva do salário e a cobertura dos 

chamados riscos sociais. 

 

9- Resultados Esperados 

• Socioeducandos atendidos, profissionalizados e inseridos na 

sociedade; 

• Diminuição da reincidência; 

• Fortalecidas as parcerias com organizações governamentais e não 

governamentais na efetivação da rede de apoio para atendimento 

de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de 

meio aberto; 

• Que sejam fortalecidas as relações familiares e comunitárias; 

• Assegurado o acesso dos adolescentes autores de ato infracional 

nas políticas públicas (assistência social, saúde, educação, e cultura, 

esporte e lazer); 
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• Capacitados todos técnicos responsáveis pela execução das 

medidas socioeducativas em meio aberto do município; 

•  Realização de trabalhos educativos no município enfocando a 

temática, adolescentes x ato infracional; 

• Garantia de qualidade no acompanhamento dos adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa em meio aberto;  

• Conscientização das famílias dos socioeducandos para interagir com 

os mesmos e servir também como medida preventiva contra o ato 

infracional; e 

• Promover ações preventivas sobre a temática. 

 

10 - Instituições Parceiras 

• Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania- Execução 

das medidas socioeducativas em meio aberto; 

• Secretaria Municipal de Saúde – proporcionando em âmbito local o 

acesso á saúde, atendimento psicológico, psiquiátrico, tratamento a 

toxicômanos, dentre outros serviços; 

• Secretaria Municipal de Educação – assistência educacional; 

• Secretaria de Esportes –  prática esportiva como formação de 

cidadania; 
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• Secretaria Municipal de Cultura – acesso as atividades culturais; 

• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

exercício do controle social; 

• Conselho Tutelar – órgão responsável pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente; 

• Defensoria Pública Estadual- assessoramento jurídico aos 

adolescentes em conflito com a lei; 

• Poder Judiciário –  aplicação da lei; e 

• Ministério Público- órgão fiscalizador. 

 

11-  Das etapas de discussão, formatação, conclusão, apreciação e 
aprovação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 
de Alfredo Chaves. 

 

A partir da formação da comissão de elaboração deste Plano, iniciou-se o 

trabalho de levantamento dos dados referentes à aplicação das medidas 

socioeducativas em meio aberto em nosso município. 

Esse levantamento contou com a participação efetiva dos órgãos de 

atendimento ao adolescente em conflito com a lei. 

Todas as informações levantadas foram discutidas e estuda para que assim 

pudessem se tornar dados fidedignos da realidade dos adolescentes em 
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conflito com a lei de nosso Município.  Para uma melhor análise, as 

informações foram trabalhadas com o máximo de objetividade possível, a fim 

de facilitar sua compreensão. 

Entre o período de agosto a novembro do ano corrente, foram realizadas 

quatro reuniões, que aconteceram nos dias: 01/09/2014, primeira reunião para 

apresentação da comissão e discussão sobre o início de elaboração do Plano; a 

segunda em 10/09/14, para análise da documentação para posterior elaboração 

do diagnóstico local; a terceira reunião datada de 27/10/14, cujo objetivo foi a 

formatação das informações para apresentação em audiência pública e a última 

reunião datada de 17/11/14, com objetivo conclusivo, para posterior 

encaminhamento ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA, para apreciação e posterior aprovação. 

As duas Audiências Públicas aconteceram nos dias 16/09/14 e 13/11/214 

respectivamente, a primeira com objetivo de dar publicidade no processo de 

discussão e elaboração do presente documento e a segunda com finalidade de 

apresentar nosso diagnóstico local com as ações e metas para atendimento dos 

adolescentes em conflito com a lei de nosso Município.  

O relatório conclusivo será encaminhado ao Poder Executivo para inclusão nas 

propostas orçamentárias a serem aprovadas para o exercício no ano seguinte e 

para efetiva implementação. Ressalta-se a importância da utilização dos recursos 

do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA no atendimento socioeducativo dos 

adolescentes do município de Alfredo Chaves. 
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12- Eixos Estratégicos 

12.1 - Suporte Institucional e Pedagógico 
Objetivo Ações Responsável 

pela 
execução 

Período 
2014-2023 

Suporte 
Institucional e 
Pedagógico 

Todos os serviços devem estar inscritos no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA); 
 

 
SEMASC 
CMDCA 

 
Em Execução 

 Elaboração de projeto pedagógico em consonância 
com as diretrizes da legislação vigente; 
 

 
SEMASC 

 
2015-2016 

 Dispor de infraestrutura apropriada para o 
desenvolvimento da proposta pedagógica de 
atendimento 

 
SEMASC 

 
2015-2016 

 Garantia de registro sistemático das abordagens e 
acompanhamentos realizados aos adolescentes: 
Plano Individual de Atendimento (PIA), relatórios de 
acompanhamento, controle de registro das 
atividades individuais, grupais e comunitárias, além 
de outros dados do perfil socioeconômico dos 
adolescentes e de sua família; 

 
 

SEMASC 
CREAS 

 
 

Em Execução 

 Alimentar os sistemas de  informações referentes à 
entrada e saídas dos adolescentes nas medidas 
socioeducativas; 
 

 
SEMASC 
CREAS 

 
Em Execução 

 
 
 
 

Garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos 

em sentença em relação ao envio das informações 

aos órgãos do sistema de garantia de direitos; 

 

 
 

SEMASC 
CREAS 

 
 

Em Execução 

 
 
 

Realizar acompanhamento sistemático por meio de  
 

SEMASC 

 
 

Em Execução 
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encontros individuais e/ou grupais dos adolescentes 

durante o atendimento socioeducativo; 

 

CREAS 

 Favorecer o processo de auto-avaliação dos 

adolescentes em relação ao cumprimento de sua 

medida socioeducativa; 

 

 
 

SEMASC 
CREAS 

 
 

Em Execução 

 Garantir atendimento técnico especializado 

(psicossocial e jurídico) imediato ao adolescente 

após aplicação da medida socioeducativa; 

 

 
 

SEMASC 
CREAS 

 
 

Em Execução 

 Mapeamento dos serviços governamentais e não 

governamentais existentes no âmbito municipal, 

oferecendo acesso enquanto oferta de política 

pública; 

 

 
 
 

SEMASC 
CREAS 

 
 
 

Em Execução 

Execução - medida 
socioeducativa de 
Prestação de 
Serviço á 
Comunidade - PSC 

Identificar nos locais de prestação de serviço, 

atividades compatíveis com as habilidades dos 

adolescentes, bem respeitando aquela de seu 

interesse; 

 

 
 

SEMASC 
CREAS 

 
 
 

Em Execução 

 Garantir que todos adolescentes tenham 

profissionais de referência no atendimento 

socioeducativo e orientador socioeducativo, nos 

 
SEMASC 

 
2015-2023 
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locais de prestação de serviços  e nos locais de 

funcionamento do programa. 

 

Execução- medida 
socioeducativa de 
Liberdade 
Assistida - LA 

Garantia de atendimento por equipe profissional – 
técnicos e orientadores sociais, responsáveis pelo 
acompanhamento dos adolescentes e seus 
familiares; 

 

 
SEMASC 
CREAS 

 
Em Execução 

 Assegurar encontros entre orientadores sociais e 
adolescentes com a frequência necessária a 
demanda apresentada pelos adolescentes; 

 

 
SEMASC 
CREAS 

 
Em Execução 

 Proceder o acompanhamento e encaminhamento 
dos adolescentes aos serviços disponíveis  na 
municipalidade. 

 

 
SEMASC 
CREAS 

 
Em Execução 

 

12.2 -Diversidade étnico-racial, gênero e orientação sexual 

           

Objetivo Ações Responsável 
pela 

execução 

Período 
2014-2023 

Diversidade 
étnico-racial, 
gênero e 
orientação sexual 
 

Incluir ações afirmativas que promovam a igualdade 

e combate a discriminação, preconceito e a 

desigualdade racial no âmbito do atendimento  

socioeducativo com o objetivo de erradicar as 

injustiças  e a exclusão social; 

 

 
SEMASC 

Secretarias 
Municipais 
de: Saúde-
Educação-
Esporte e 
Cultura 

 
 

 
 
 
 

2015-2023 
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 Implementar ações voltadas à valorização do 

adolescente, promovendo a participação familiar e 

comunitária; 

 

 
SEMASC 

 
2015-2023 

 Realizar oficinas pedagógicas com o objetivo de 

trabalhar as diferenças de raça, etnia e construção 

de identidade. 

 

SEMASC 
Secretarias 
Municipais 
de: Saúde-
Educação-
Esporte e 
Cultura 

 

 
 
 

2015-2023 

 

12.3 – Educação 

Objetivo Ações Responsável 
pela 

execução 

Período 
2014-2023 

Educação Propiciar as condições necessárias para a inserção 

dos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas, na rede regular de ensino; 

 

 
SEMASC 
SEME e 
EEEFM – 

Camila Motta 

 
 

Em Execução 

 Oferecer atividades pedagógicas que estimulem a 

aproximação do adolescente com a escola. 

 

SEMASC 
SEME e 
EEEFM – 

Camila Motta 

 
 

2015-2023 
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12.4 – Esporte, Cultura e Lazer 

 

Objetivo Ações Responsável 
pela 

execução 

Período 
2014-2023 

Esporte, Cultura e 

Lazer 

Consolidar parcerias com as Secretarias de Esporte, 
Cultura e Lazer ou similares,  visando o cumprimento 
dos artigos 58 e 59 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

 

SEMASC 
Secretarias 
Municipais 
de: Cultura, 
Esporte e 

Lazer 
 

 
 
 

2015-2023 

 

12.5    - Saúde 

Objetivo Ações Responsável 
pela 

execução 

Período 
2014-2023 

Saúde Consolidar parcerias com a Secretaria Municipal de 

Saúde visando o cumprimento dos artigos 7, 9, 11, 

12, 13 e 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

 
SEMASC 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde 

 
 

2015-2023 

 

12.6 - Atendimento aos Adolescentes e às Famílias 

Objetivo Ações Responsável 
pela 

execução 

Período 
2014-2023 

Atendimento aos 
Adolescentes e às 

Consolidar parceria com as Secretarias ou órgão  
SEMASC 

CRAS 

 
 

Em Execução 
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Famílias similares responsáveis pelos programas oficiais de 

assistência social nos diferentes níveis visando a 

inclusão das famílias dos adolescentes em 

programas de transferência de renda e benefícios no 

âmbito dos serviços do SUAS, assegurados por Lei; 

 

CREAS 

 Garantir o atendimento às famílias dos adolescentes 

estruturando em conceitos e métodos que 

assegurem a qualificação das relações afetivas, das 

condições de sobrevivência e do acesso às políticas 

públicas dos integrantes do núcleo familiar, visando 

seu fortalecimento; 

 

 
 
 

SEMASC 
CRAS 
CREAS 

 
 
 
 

Em Execução 

 Ampliar o conceito de família para aquele grupo ou 

pessoa com as quais os adolescentes possuam 

vínculos afetivos, respeitando os diferentes arranjos 

familiares; 

 

 
 

SEMASC 
CRAS 
CREAS 

 
 
 

Em Execução 

 Proporcionar trabalhos de integração entre 

adolescentes e seus familiares que possam 

desenvolver os temas referentes à promoção de 

igualdade nas relações de gênero, étnico-raciais, 

sexuais e discussão sobre a abordagem e o 

tratamento sobre o uso indevido de drogas e saúde 

mental; 

 
 
 

SEMASC 
CRAS 
CREAS 

 
 
 
 

Em Execução 
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 Realizar visitas domiciliares a fim de constatar a 

necessidade socioeconômica e afetiva das famílias e 

encaminhá-las quando necessários aos programas 

públicos de assistência social e apoio à família; 

 

 
 
 

SEMASC 
CRAS 
CREAS 

 
 
 
 

Em Execução 

 Identificar e incentivar potencialidades e 

competência do núcleo familiar para o mundo do 

trabalho articulando programas de geração de 

renda, desenvolvendo habilidades básicas, 

específicas e de gestão necessárias à auto- 

sustentação; 

 

 
 

SEMASC 
CREAS 

 
 
 

Em Execução 

 Prever metodologia da abordagem familiar do 

atendimento socioeducativo basicamente; 

atendimento individualizado, familiar e em grupo; 

elaboração de plano familiar de atendimento e do 

Plano Individual de atendimento - PIA; trabalho com 

famílias e grupos de pares; inclusão de famílias em 

programas de transferência de renda visando à 

provisão de condições de sobrevivência às famílias 

integradas com políticas de emprego e visitas 

domiciliares;  

 

 
 
 
 
 
 

SEMASC 
CREAS 

 
 
 
 
 
 
 

Em Execução 

 Executar as medidas socioeducativas em meio  
SEMASC 
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aberto de LA e PSC conforme previsto no SINASE; 

 

CREAS Em Execução 

 Acompanhar o adolescente em seu contexto familiar 

e social durante o período de  cumprimento das 

medidas em meio aberto (atendimento emergencial, 

encaminhamentos aos programas sociais e demais 

serviços ofertados pela municipalidade); 

 

 
 

SEMASC 
CRAS 
CREAS 

 
 
 

Em Execução 

 Promover ações de publicização dos serviços 

utilizando os espaços públicos de nossa 

municipalidade; 

 

 
SEMASC 

CRAS 
CREAS 

 
 

Em Execução 

 

12.7- Capacitação Profissional 

 

Objetivo Ações Responsável 
pela 

execução 

Período 
2014-2023 

Capacitação 
Profissional 

Possibilitar aos adolescentes o desenvolvimento de 

competências e habilidades básicas, específicas e de 

gestão e a compreensão sobre a forma de 

estruturação e funcionamento do mundo do 

trabalho, juntamente com o desenvolvimento das 

competências pessoal (aprender a ser), relacional 

(aprender a conviver) e a cognitiva (aprender a 

 
 
 
 

SEMASC 

 
 
 
 

2015-2023 
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conhecer), os adolescentes devem desenvolver a 

competência produtiva, o que além de sua inserção 

no mercado de trabalho contribuirá, também para 

viver e conviver numa sociedade moderna; 

 Encaminhar os adolescentes ao mercado de trabalho 

desenvolvendo ações concretas e planejadas no 

sentido de inseri-lo no mercado formal, em estágios 

remunerados, a partir de convênios com empresas 

públicas ou privadas, considerando o aspecto 

formativo; 

 

 
 
 
 

SEMASC 

 
 
 
 

2015-2023 

 Priorizar vaga ou posto de trabalho nos programas 

governamentais para adolescentes em cumprimento 

de medidas socioeducativas; 

 

 
 

SEMASC 
CREAS 

 
 

Em Execução 

 Oferecer ao adolescente, formação profissional no 

âmbito da educação profissional, cursos e 

programas de formação inicial continuada e, 

também, de educação profissional técnica de nível 

médio com certificação reconhecida que favoreçam 

sua inserção no mercado de trabalho.  

 

 
 
 

SEMASC 
Secretaria de 

Educação 

 
 
 
 

2015-2023 

 Promover ações de orientação, conscientização e 

capacitação dos adolescentes sobre seus direitos e 

deveres em relação à previdência social e sua 

importância e proteção ao garantir ao trabalhador e 

sua família uma renda substitutiva do salário e a 

 
 
 

SEMASC 
CREAS 

 
 
 

2015-2023 
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cobertura dos chamados riscos sociais. 
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 13 -  Fluxogramas:  

13.1 – Aplicação de medida socioeducativa privativa de liberdade 

Conselho Tutelar
Internação 
Provisória

Internação

Poder Judiciário

Semiliberdade
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    13.2 - Aplicação de Medida Socioeducativa em Meio Aberto do Município de 

Alfredo Chaves – ES 
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4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2013
Publicação Nº 10083

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EM-
PREITADA DE OBRAS Nº 001/2013 

PROCESSO Nº 4.233/2012

Partes: Município de Aracruz - ES, representado pela Secretária 
de Educação e a empresa CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES 
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.

Objeto: 

1.1 – Acréscimo de serviços nas EMPI das aldeias de Pau-Brasil 
(lote 02) e de Três Palmeiras (lote 03), no percentual de 9,69% 
(nove vírgula sessenta e nove por cento) cada, perfazendo o valor 
para cada lote R$ 82.056,51 (oitenta e dois mil, cinquenta e seis 
reais e cinquenta e um centavos). 

1.2 - Decréscimo de serviços nas EMPI das aldeias de Pau-Brasil 
(lote 02) e de Três Palmeiras (lote 03), no percentual de 9,69% 
(nove vírgula sessenta e nove por cento) cada, perfazendo o valor 
para cada lote R$ 82.056,51 (oitenta e dois mil, cinquenta e seis 
reais e cinquenta e um centavos).

1.3 - Ficam os valores originais do contrato acima mencionado com 
relação às EMPI da aldeia de Pau-Brasil (lote 02) de R$ 846.985,76 
(oitocentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco 
reais e setenta e seis centavos) e da aldeia de Três Palmeiras (lote 
03) de R$ 846.985,76 (oitocentos e quarenta e seis mil, novecen-
tos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos.

Data da Assinatura: 11/02/2015

Aracruz/ES, 24 de Fevereiro de 2015.

Acácia Gleci do Amaral Teixeira

Secretária de Educação 

ERRATA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 
010/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Publicação Nº 10113

ERRATA

A Secretária Municipal de Saúde no uso de suas atribuições, infor-
ma que com referência à publicação no Diário Oficial dos Municí-
pios-DOM/ES, edição nº 202, página 27, datado de 20/02/2015, 
da Homologação do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2015, 
Processo nº 13.283/2014, cujo objeto é a aquisição de materiais 
elétricos para atender as Unidades de Saúde do Município de Ara-
cruz, ONDE SE LÊ:

EMPRESA VENCEDORA: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI-ME, 
vencedora dos lotes 23, 24, 27,28, 29, 32, 33, 36, 37, 38 e 41, 
no valor total de R$ 930,15, e total geral dos vencedores: R$ 
52.370,15.

LÊ-SE: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI-ME, vencedora dos 
lotes 23, 24, 27,28, 29, 32, 33, 36, 37, 38 e 41, no valor total de 
R$ 917,55, e total geral dos vencedores: R$ 52.357,55.

Aracruz, 24 de Fevereiro de 2015.

Nalva Bernadete Barros de Amorim

Secretária Municipal de Saúde 

HOMOLOGAÇÃO PE123/2014
Publicação Nº 10059

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário de Transportes e Serviços Urbanos no uso de suas 
atribuições legais torna pública a homologação do:

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 123/2014

Processo nº 9.439/2014

Aracruz

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 002/2014
Publicação Nº 10120

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação 
Mútua n° 002/2014

Concedente: Município de Aracruz/ES, representado pelo Prefei-
to Municipal Interino.

Convenente: Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.

Objeto: Prorrogar o prazo estipulado na Cláusula Quinta do Con-
vênio acima citado pelo período de 12 (doze) meses, contados a 
partir de seu vencimento (15/01/2015).

Data de assinatura: 12/01/2015

Aracruz-ES 24 de Fevereiro de 2015

Anderson Segatto Guidetti
Prefeito Municipal Interino de Aracruz

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2013
Publicação Nº 10088

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EM-
PREITADA DE OBRAS Nº 082/2013

PROCESSO Nº 9.882/2012

Partes: Município de Aracruz - ES, representado pelo Secretário 
Municipal de Obras e Infraestrutura e a empresa MKA ENGENHA-
RIA E SERVIÇOS LTDA - EPP.

Cláusula Primeira – Do Prazo: Fica prorrogado o prazo do Con-
trato acima mencionado por mais 90 (noventa) dias, a contar do 
seu vencimento, que se dará em 11/02/2015.

Cláusula Segunda – Da ratificação: Ficam as demais cláusulas 
constantes no Contrato Originário plenamente ratificadas, desde 
que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo.

Data da Assinatura: 11/02/2015

Aracruz-ES, 24 de Fevereiro de 2015.

João Cleber Bianchi
Secretário de Obras e Infraestrutura 

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO - 
IRACEMA GADIOLLI AUER - PROC. Nº 10.398-13

Publicação Nº 10074

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓ-
VEL Nº. 116/2013

PROCESSO Nº 10.398/2013

LOCATÁRIO: Município de Aracruz - ES

LOCADOR: IRACEMA GADIOLLI AUER

OBJETO: Prorrogar o prazo estipulado na Cláusula Primeira do 2º 
Termo Aditivo Contratual pelo período de 06 (seis) meses, con-
tados a partir de 09 de março 2015. O valor estimado referente 
aos 06 (seis) meses contratados será de R$ 9.439,62 (Nove mil, 
quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos).

Data da Assinatura: 19/02/2015

Aracruz-ES, 24 de fevereiro de 2015.

Naciene Luzia Modenesi Vicente
Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho
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Castelo

Prefeitura

1º TERMO DE ADITIVO COTRATO N 01.019157/2013 
- JOÃO ANTONIO MAZOCO 

Publicação Nº 10078

CONTRATO Nº.01.019157/2013

REF.: PROCESSO N° 016735/2014

CONTRATANTE: O MUNIICÍPIO DE CASTELO. 

CONTRATADO: JOÃO ANTONIO MAZOCO

SECRETARIA: SEMINT.

OBJETO: Locação de uma área de terreno rural, medindo aproxi-
madamente 01 (um) hectare 1/2 situada na zona rural denomina-
da “Água Limpa”, no Município de Castelo, para retirada de 2.500 
(dois mil e quinhentos) caminhões com capacidade de 5/6m³ de 
saibro “in natura” totalizando 416m³

PRAZO: O prazo de vigência fica prorrogado até 17.01.2016.

DO VALOR: O valor global da Locação é de R$ 50.000,00 (cin-
quenta mil reais) que o LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR até o 
dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, sendo o valor de R$ 
4.166,66 (quantro mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e 
seis centavos) mensais

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da 
presente licitação correrão à conta da dotação orçamentária 
013.001.0412200012.153, elemento 33903600000, fonte 1000, 
ficha 600.

Castelo, ES, 29 de dezembro de 2014.

Jair Ferraço Júnior

Prefeito de Castelo

Contratante

AVISO DE LICITAÇÃO 14
Publicação Nº 10077

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo-FMS, torna público que, fará re-
alizar o seguinte processo licitatório:

Pregão Presencial Nº 014/15

Objeto: futuras e possíveis aquisição de Combustíveis, em atendi-
mento as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.

Data de abertura: 10/03/15.

Horário: 11:00 horas.

Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link Licita-
ções. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.

OBS: Os demais atos referentes a estes processos licitatórios se-
rão publicados somente no Diário Oficial dos Municípios (AMU-
NES), no endereço eletrônico www.diariomunicipal.es.gov.br

Castelo-ES, 24/02/15

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

Objeto: Aquisição de material de Proteção e Segurança – EPI’s.

Empresa Vencedora do lote 01: FERRAMENTAS GERAIS CO-
MERCIO E IMPORTACAO S/A.

Valor total do fornecedor: R$ 47.604,00.

Empresa Vencedora do lote 02: G. FIUZA OBAL E CIA LTDA.

Valor total do fornecedor: R$ 7.289,00.

Empresa Vencedora do lote 03: PROTEVILE EQUIPAMENTOS 
LTDA – ME.

Valor total do fornecedor: R$ 23.690,00.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 78.583,00 (Setenta e oito 
mil quinhentos e oitenta e quatro reais).

HOMOLOGADO EM: 02/02/2015

Aracruz, 24 de Fevereiro de 2015.

Jaime Borlini Júnior

Secretário de Transportes e Serviços Urbanos

serviço autônomo de Água e esgoto de araCruz

PORTARIA SAAE-ARA 036/2015
Publicação Nº 10057

PORTARIA SAAE-ARA- 036/2015

Dispõe sobre recomendação aos condutores de veículos 
desta Autarquia Municipal de ARACRUZ-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz, 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 alte-
rações,

RESOLVE:

Art. 1º RECOMENDAR a todos os servidores credenciados atra-
vés de portaria para condução de veículos da Autarquia, com base 
na recomendação da Controladoria Geral do Município que se abs-
tenham de utilizar e autorizar o uso de veículos pertencente a 
Frota da Autarquia, entre a residência e o local de trabalho do 
servidor.

Parágrafo Único: A utilização de carro oficial não pode ser tra-
tado como uma regalia, mas como necessidade para realização 
do serviço público, jamais para o mero deslocamento entre sua 
residência e a sede do SAAE.

Aracruz - ES, 23 de fevereiro de 2015.

ROBSON LOPES FRACALOSSI

Diretor Geral do SAAE 

Decreto 25.778/2013

http://www.castelo.es.gov.br/
http://www.es.castelo.prefeitura.dio.org.br/
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deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária n°. 
016.002.10.302.0038.2167, Elemento de Despesa 33903200000 
e Ficha 000033, Fonte de Recurso 12010000 Recursos Próprios 
- Saúde.

VALOR: O valor global do presente contrato, caso não haja res-
cisão, é de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), sendo o 
valor unitário da passagem R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos).

PRAZOS: O prazo de vigência do contrato será até 31 de de-
zembro de 2015, conforme necessidade da secretaria requisitante, 
durante o exercício de 2015.

Castelo-ES, 24 de fevereiro de 2015.

Jair ferraço Júnior

Prefeito Municipal de Castelo

CONTRATO Nº 54/2015 - SALVADOR MATERIAL 
HIDRÁULICO LTDA ME

Publicação Nº 10063

CONTRATO Nº. 54/2015

REF.: PROCESSO N° 015819/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO. 

CONTRATADO: SALVADOR MATERIAL HIDRÁULICO LTDA 
- ME.

DO OBJETO: O Objeto deste contrato é o fornecimento de ma-
terial de construção para 2015, para uso em pequenas obras de 
reforma e melhorias nas escolas da rede municipal da educação 
infantil e do ensino fundamental, totalizando 23 escolas. Tudo de 
acordo com o processo administrativo nº. 015819/2014, oriundo 
da Secretaria Municipal de Educação.

DO PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será até 31 
de dezembro de 2015, iniciando-se na data de sua publicação, de 
acordo com as necessidades da Secretaria de Educação.

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R$ 7.593,00 
(sete mil e quinhentos e noventa e três reais).

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes 
da presente licitação correrão à conta da dotação orçamentária 
007.009.12.361.0026.2050, elemento 33903000000, fonte de re-
curso 11010000 – MDE, ficha 0000205 e 007.009.12.365.0027.2056, 
elemento 33903000000, fonte de recurso 11010000 – MDE, ficha 
0000213,

Castelo-ES, 24 de fevereiro de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeitura Municipal de Castelo

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 55/2015 0 S/A GAZETA
Publicação Nº 10073

CONTRATO Nº. 55/2015

REF.: PROCESSO N° 000164/2015

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO. 

CONTRATADO: SA A GAZETA

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a prestação de 
serviços de publicação de atos administrativos no caderno de clas-
sificados, em jornal de circulação diária, em todo o Estado do 
Espírito Santo, em caráter emergencial para o exercício de 2015.

CANCELAMENTO 25 E AVISO DE LICITAÇÃO 15 E 26
Publicação Nº 10076

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o CANCELAMEN-
TO do Pregão Presencial Nº 025/15. 

Castelo-ES, 24/02/15

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que, fará realizar 
o seguinte processo licitatório:

Pregão Presencial Nº 015/15 – retificada e prorrogada

Objeto: contratação de empresa para serviços em manutenção 
mensal de todos os eletrodomésticos, aparelhos de ar condicio-
nados e outros, dos prédios da Secretaria Municipal de Educação 
(escolas, quadras, almoxarifado, SEME e outros), em atendimento 
as necessidades da SEME durante o exercício de 2015.

Data de abertura: 10/03/15.

Horário: 7:30 horas.

Pregão Presencial Nº 026/15 

Objeto: futura aquisição de combustíveis (óleo diesel comum, 
óleo diesel S10 e gasolina) e arla 32, com fornecimento contínuo 
e fracionado, por um período de 12 meses, para suprir as neces-
sidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício 
de 2015

Data de abertura: 10/03/15.

Horário: 09:30 horas.

Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link Licita-
ções. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.

OBS: Os demais atos referentes a estes processos licitatórios se-
rão publicados somente no Diário Oficial dos Municípios (AMU-
NES), no endereço eletrônico www.diariomunicipal.es.gov.br

Castelo-ES, 24/02/15

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

CONTRATO Nº 5.2015 - SEMSA VIAÇÃO REAL ITA 
LTDA

Publicação Nº 10056

CONTRATO Nº. 5/2015

REF.: PROCESSO N° 017023/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO. 

CONTRATADO: VIAÇÃO REAL ITA LTDA.

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, o fornecimen-
to de 2000 (duas mil) passagens, para pacientes que realizam 
consultas e/ou exames no Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
devidamente autorizado pela Central de Marcação de Consultas 
e Exames Especializados/SEMSA Castelo. Tudo de acordo com o 
Processo Administrativo nº. 017023/2014, oriundo da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes 

http://www.castelo.es.gov.br/
http://www.es.castelo.prefeitura.dio.org.br/
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Município de Castelo, e considerando o que consta no processo n° 
015948/2014, bem como a aquiescência do expropriado na 
quantia avaliada pelo expropriante:

D E C R E T A:

Art. 1º Fica decretada desapropriação de uma área de terra me-
dindo 1.230,00m² (mil duzentos e trinta metros e quarenta e sete 
decímetros quadrados), situada em Limoeiro, Zona Rural, Muni-
cípio de Castelo – ES, confrontando-se pelos seus diversos lados 
com Herdeiros de Hermes Camporez, conforme planta anexa, esta 
gleba sendo extraída de área maior de propriedade do Sr. Jorge 
Luiz Camporez, registrada na matrícula 1004, Livro 2 – D, as fls 104, 
AV.5 - 1004 no Cartório do 1º Oficio desta Comarca de Castelo.

Parágrafo Único – O imóvel acima referenciado será utilizado 
para construção da estação de captação, tratamento e distribuição de 
água de Limoeiro, Castelo – ES.

Art. 2º A desapropriação é considerada de caráter urgente e com-
preende o direito à expropriante de praticar todos os atos necessá-
rios à terraplanagem, corte, aterro e construção, sendo-lhe assegu-
rado o acesso e a ocupação imediata da área desapropriada.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO, 23 de fevereiro de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

DECRETO 13.742
Publicação Nº 10081

DECRETO Nº 13.742, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.

ALTERA DECRETO Nº 13.514 DE 06 DE OUTUBRO DE 2014, 
QUE NOMEIA PREGOEIRO E MEMBROS PARA COMPOR A 
EQUIPE DE PREGÃO DO MUNICÍPIO DE CASTELO E FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Município 

de Castelo, 

Considerando, a Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
o Decreto Federal n° 5.504, de 17 de julho de 2002, e, o Decreto 
Municipal n° 6.407, de 15 de fevereiro de 2007.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeado o Pregoeiro e demais Membros, para com-
por equipe de apoio ao funcionamento da modalidade de Pregão 
da Prefeitura Municipal, conforme abaixo discriminado: 

I- Pregoeiro: 

FELIPE SIQUEIRA PIRES

II- Equipe de Apoio:

JANAÍNA NICOLI ROSA

CAMILA GRILLO PIN

CARMOZINA MARIA PIRES MARTINS VIEIRA

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da 
presente licitação correrão à conta da:

Dotação Orçamentária
Elemento de 

Despesa
Ficha Fonte de Recurso

004001.0412200012.141 33903900000 0052 Recursos Ordinários

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 7.707,05 (Sete mil 
e setecentos e sete reais e cinco centavos).

PRAZO: Os serviços serão realizados da data de assinatura do 
contrato até 31 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado 
conforme Art. 57, inc. II da Lei 8.666/93.

Castelo-ES, 24 de fevereiro de 2015..

Jair ferraço Júnior

Prefeito Municipal de Castelo

(CONTRATANTE)

DECRETO 13.737
Publicação Nº 10080

DECRETO Nº 13.737 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015.

ConCede liCença.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgâ-
nica do Município de Castelo e o que consta do art. 71 da 
lei 1.052/87 e, considerando o que consta no processo nº 
001311/2015;

D E C R E T A:

Art.1º Fica concedida Licença ao Servidor Público Municipal, o Sr.º 
CARLOS MAGNO CAMPOREZE, ocupante do cargo efetivo de Auxi-
liar de Consultório Odontológico, nomeado através do Decreto n° 
7.520 de 22 de julho de 2008.

Parágrafo Único. A licença a que se refere este artigo será sem 
vencimentos pelo período de 04 (quatro) anos a contar de 19 de 
fevereiro de 2015. 

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a 19 de fevereiro de 2015.

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

GABINETE DO PREFEITO, 19 de fevereiro de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

DECRETO 13.741
Publicação Nº 10058

DECRETO Nº 13.741, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

deCreta desaProPriação de Área loCalizada na 
zona rural de limoeiro – Castelo - es.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribui-
ção que lhe confere o art. 53, inciso XIV, da Lei Orgânica do 
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qualquer outro local e hora, por convocação do Prefeito Municipal, 
do Secretário Municipal de Administração e do Presidente da cita-
da Comissão.

Parágrafo Único. Em caso de ausência do Presidente, assumirá 
os trabalhos o segundo membro relacionado no art. 1º e em caso 
de ausência de qualquer dos componentes da Comissão, assumirá 
a vaga também pela ordem, os suplentes enunciados no mesmo 
artigo.

Art. 3º Nas reuniões da Comissão Permanente de Licitação para 
decisão de Fornecedores ou Prestadores de Serviços, deverá estar 
presente o titular da Secretaria que provocou o início do processo 
licitatório.

Art. 4º Caberá ao Departamento de Material e Patrimônio da Se-
cretaria Municipal de Administração a gestão dos meios necessá-
rios para o funcionamento da Comissão Permanente de Licitação, 
ficando encarregada de manter atualizado o Cadastro de Fornece-
dores e Prestadores de Serviços.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 23 de fevereiro de 2015.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 24 de fevereiro de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

DECRETO Nº13.738
Publicação Nº 10079

DECRETO Nº 13.738, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015.

eXonera funCionÁrio do Quadro úniCo do muni-
CÍPio de Castelo. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição 
que lhe confere o artigo 53, Inciso I, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o que consta no processo nº 1333/2015;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerada a pedido, a Sr ª. MARIANA VARGAS 
VENTURIM FROSSARD, do cargo efetivo de Secretario Escolar, 
conforme Decreto de nomeação n.º 7.751 de 16 de setembro de 
2008.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 05 de fevereiro de 2015..

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

GABINETE DO PREFEITO, 19 de fevereiro de 2015.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal

JÚNIOR ZUMERLE CANDIDO

MARIA CRISTINA DESTEFANI PAQUINI PERES

JOELMA APARECIDA TRAVAGLIA DALBEM

BRUNO PERES ALTOÉ (Técnico em Informática)

MAGDA VIEIRA DE MORAES (Cirurgião Dentista)

ANDRESSA APARECIDA MAGNAGO FIORINI (Farmacêutica)

PAULA FRAGA FERREIRA (Nutricionista SEME)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 23 de fevereiro de 2015.

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

GABINETE DO PREFEITO, 24 de fevereiro de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR 

Prefeito Municipal

DECRETO 13.743
Publicação Nº 10082

DECRETO Nº 13.743, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.

ALTERA COMISSÃO QUE NOMEIA COMISSÃO PERMANEN-
TE DE LICITAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Municí-
pio de Castelo, 

DECRETA:

Art. 1º A Comissão Permanente de Licitação instituída para os 
fins previstos no art. 51 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e art. 3º, inciso II, da Lei nº 1.833, de 29 de outubro de 1998, é 
constituída dos seguintes membros.

MEMBROS: FELIPE SIQUEIRA PIRES

RICARDO DA SILVA BORGES

JANAÍNA NICOLI ROSA

JÚNIOR ZUMERLE CANDIDO

CARMOZINA MARIA PIRES MARTINS VIEIRA

MARIA CRISTINA DESTEFANI PAQUINI PERES

JOELMA APARECIDA TRAVAGLIA DALBEM

SUPLENTES: BRUNO PERES ALTOÉ

DALIANE BILÓ MOREIRA

Art. 2º A Comissão Permanente de Licitação se reunirá sob a Pre-
sidência do primeiro membro referido no artigo anterior, ordinaria-
mente, todas as segundas e sextas-feiras de cada semana, às 13h, 
na sala anexa ao Gabinete do Prefeito e, extraordinariamente, em 
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RESULTADO PP 007/2015 SAUDE
Publicação Nº 10067

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo-FMS, torna público o resultado 
da seguinte Licitação:

Pregão Presencial nº 007/15

- CLÍNICA DE ULTRA SONOGRAFIA Dr PEDRO NAGIBE LTDA no 
lote 1 no valor total de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

Castelo-ES, 24/02/2015

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

Colatina

Câmara muniCiPal

PORTARIA Nº 0082015
Publicação Nº 10084

PORTARIA Nº 008/2015

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Munici-
pal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito na forma da 
Lei, e usando de atribuições legais, em especial as contidas no 
Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 96/93, de 16/11/93 - Re-
gimento Interno Cameral, Resolve:

Art. 1º - Fica exonerado o Sr. EDSON CARLOS VERONESI, do 
Cargo de Assessor Administrativo Especial, do quadro de provi-
mento em comissão da Câmara Municipal de Colatina, a partir do 
dia 09 (nove) de Fevereiro de 2015.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Colatina-ES., 09 de Fevereiro de 2015

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA 

Presidente

PORTARIA Nº 0112015
Publicação Nº 10085

PORTARIA Nº 011/2015 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito na forma 
da Lei, e usando de atribuições legais, em especial as contidas no 
Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 96/93, de 16/11/93 - Re-
gimento Interno Cameral, Resolve:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. ALAN LEAL DE LEAL, para ocu-
par o Cargo de Assessor Administrativo Especial, do quadro de 
provimento em comissão da Câmara Municipal de Colatina, a par-
tir do dia 11 (onze) de Fevereiro de 2015.

RESULTADO PP 003 2015 SAUDE
Publicação Nº 10071

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo-FMS, torna público o resultado 
da seguinte Licitação:

Pregão Presencial nº 003/15

- ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI nos lotes 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 e 9 no valor total de R$ 84.800,00 (oitenta e quatro mil 
oitocentos reais).

Castelo-ES, 24/02/2015

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

RESULTADO PP 005/2015 SAUDE
Publicação Nº 10066

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo-FMS, torna público o resultado 
da seguinte Licitação:

Pregão Presencial nº 005/15

- ARTFLE;X MOVEIS ESCOLARES LTDA ME no lote 4 no valor total 
de R$ 28.260,00 (vinte e oito mil duzentos e sessenta reais);

- F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE nos 
lotes 2, 5 e 6 no valor total de R$ 4.755,73 (quatro mil setecentos 
e cinqüenta e cinco reais e setenta e três centavos)

- ELETROSOM LTDA EPP no lote 03 com valor de R$ 4.100,00 
(quatro mil e cem reais) e

- VITÓRIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA no lote 1 
no valor total de R$ 10.119,50(dez mil cento e dezenove reais e 
cinquenta centavos).

Castelo-ES, 24/02/2015

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

RESULTADO PP 007 2015 FRACASSADA
Publicação Nº 10070

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que Pregão Pre-
sencial 007/2015, cujo objetivo é a contratação de empresa que 
disponha de veículo de carroceria baú, com motorista, para trans-
portar animais abatidos do Município de Cachoeiro de Itapemirim 
para o Município de Castelo, foi FRACASSADO.

Castelo, ES, 24/02/2015

Felipe Siqueira Pires

Presidente
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PORTARIA Nº 0132015
Publicação Nº 10087

PORTARIA Nº 013/2015

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Munici-
pal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito na forma da 
Lei, e usando de atribuições legais, em especial as contidas no 
Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 96/93, de 16/11/93 - Re-
gimento Interno Cameral, Resolve:

Art. 1º - Fica concedido 30 (trinta) dias de férias regulares aos 
servidores desta Casa, abaixo relacionados, do quadro de provi-
mento efetivo LC 35 da Câmara Municipal de Colatina, referente 
ao período aquisitivo 2014/2015, conforme segue.

§ Amabili Capella de Souza – Telefonista - de 02 de Março 
de 2015 a 31 de Março de 2015;

§ Dalmo Eler Ramos – Auxiliar de Serviços Gerais - de 02 de 
Março de 2015 a 31 de Março de 2015;

§ Eliani dos Santos Gomes – Auxiliar de Serviços Gerais – 
de 02 de Março de 2015 a 31 de Março de 2015;

§ Flávio Martineli – Guarda Legislativo – de 02 de Março de 
2015 a 31 de Março de 2015;

§ Luciana Seidel Dalla Bernardina – Assistente Legislati-
vo – de 02 de Março de 2015 a 31 de Março de 2015;

§ Paulo Cesar Buzatto – Auxiliar de Serviços Gerais - de 02 
de Março de 2015 a 31 de Março de 2015;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Colatina-ES., 20 de Fevereiro de 2015

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente 

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Colatina-ES., 11 de Fevereiro de 2015 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente

PORTARIA Nº 0122015
Publicação Nº 10086

PORTARIA Nº 012/2015

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Munici-
pal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito na forma da 
Lei, e usando de atribuições legais, em especial as contidas no 
Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 96/93, de 16/11/93 - Re-
gimento Interno Cameral, Resolve:

Art. 1º - Fica concedido 30 (trinta) dias de férias regulares aos 
servidores desta Casa, abaixo relacionados, do quadro de provi-
mento em comissão da Câmara Municipal de Colatina, referente 
ao período aquisitivo 2014/2015, conforme segue.

§ Denise Custódio – Assessor Parlamentar - de 02 de Março 
de 2015 a 31 de Março de 2015;

§ Elias Braun – Assessor Parlamentar - de 02 de Março de 2015 
a 31 de Março de 2015;

§ Ronaldo Sérgio Fachetti - Assessor Parlamentar - de 02 
de Março de 2015 a 31 de Março de 2015;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Colatina-ES., 20 de Fevereiro de 2015

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - PODER LEGISLATIVO

3º QUADRIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

ESPECIFICAÇÃO
EVOLUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES

JAN/2014 FEV/2014 MAR/2014 ABR/2014 MAI/2014 JUN/2014 JUL/2014 AGO/2014 SET/2014 OUT/2014 NOV/2014

Total (Últimos
12 meses)

DEZ/2014
Resto a Pagar

269.685,34 270.063,65281.030,96 316.266,83297.470,24 284.507,69290.823,62 284.666,22 468.548,47 318.573,77 3.882.228,03508.713,42291.877,82DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)
233.679,36 234.057,67245.024,98 279.060,85260.264,26 247.301,71253.617,64 245.277,39 384.321,06 275.990,92 3.373.593,02461.489,05253.508,13Pessoal Ativo
36.005,98 36.005,9836.005,98 37.205,9837.205,98 37.205,9837.205,98 39.388,83 84.227,41 42.582,85 508.635,0147.224,3738.369,69Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)

Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial
Despesas de Exercícios Anteriores
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

269.685,34 270.063,65281.030,96 316.266,83297.470,24 284.507,69290.823,62 284.666,22 468.548,47 318.573,77 3.882.228,03508.713,42291.877,82DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)
269.685,34 270.063,65281.030,96 316.266,83297.470,24 284.507,69290.823,62 284.666,22 468.548,47 318.573,77 3.882.228,03508.713,42291.877,82DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)

19.322.697,97 24.855.324,8221.503.215,93 21.013.331,7125.730.881,53 20.080.299,4819.985.012,13 20.728.696,74 19.315.946,46 23.333.564,75 262.774.010,5124.194.589,7622.710.449,23RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)
1,40 1,091,31 1,511,16 1,421,46 1,37 2,43 1,37 1,482,101,29% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100

1.159.361,88 1.491.319,491.290.192,96 1.260.799,901.543.852,89 1.204.817,971.199.100,73 1.243.721,80 1.158.956,79 1.400.013,88 15.766.440,631.451.675,391.362.626,95LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %
1.101.393,78 1.416.753,511.225.683,31 1.197.759,911.466.660,25 1.144.577,071.139.145,69 1.181.535,71 1.101.008,95 1.330.013,19 14.978.118,601.379.091,621.294.495,61LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE
CPF - 083393087-77

MARIO ANTONIO SAQUETTO

DIRETOR GERAL
CPF - 87486768704

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI

CONTADOR
CRC- ES 014072/O-1

THOBIAS RIBEIRO PESSOA

COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
CRA/ES 14094

Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

DEMONST DESP COM PESSOAL - DETALHADO 3º QUADR 2014 - RETIFICADA DEVIDO ALTERACOES
Publicação Nº 10089



25/02/2015 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 205

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 61

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO

RGF - ANEXO I(LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)
R$ 1,00

INSCRITAS EM  RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS

3º QUADRIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - PODER LEGISLATIVO

DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 3.882.228,03
Pessoal Ativo 3.373.593,02
Pessoal Inativo e Pensionistas 508.635,01
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial
Despesas de Exercícios Anteriores
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 3.882.228,03

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 3.882.228,03

VALORAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 262.774.010,51

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 1,48

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 % 15.766.440,63

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 % 14.978.118,60

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

CPF - 083393087-77

MARIO ANTONIO SAQUETTO
DIRETOR GERAL
CPF - 87486768704

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR

CRC- ES 014072/O-1

THOBIAS RIBEIRO PESSOA
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

CRA/ES 14094

Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDAPage 1 of 1

DEMONST DESP COM PESSOAL - SIMPLIFICADO 3º QUADR 2014 - RETIFICADA DEVIDO ALTERACOES
Publicação Nº 10090
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Poder: LEGISLATIVO 2014

R$ 1,00
DISPONIBILIDAD

E DE CAIXA 
OBRIGAÇÕES 
FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE 

BRUTA DE CAIXA 
(a) (b) LÍQUIDA

(c) = (a – b)
Outros recursos vinculados                                -                               -                                                  -   
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                                -                               -   -                                            
 Recursos Não Vinculados                     4.861,29                             -   4.861,29                                   
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                     4.861,29                             -   4.861,29                                   
TOTAL (III) = (I + II)                     4.861,29                             -                                       4.861,29 
FONTES: Sistema de Contabilidade da Câmara Municipal de Colatina Unidade Responsável: Contabilidade Data de Emissão: 26/01/2015

 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Municípo: COLATINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA 3º QUADR. 2014
Publicação Nº 10091
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De Exercícios 
Anteriores

Outros Recursos Vinculados 0 0 0 0 0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 0 0 0 0 0
Recursos Não Vinculado 0 0 0 0 0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 0 0 0 0 0
TOTAL (III) = (I + II) 0 0 0 0 0

3º QUADRIMESTRE DE 2014

Empenhados e Não Liquidados

2014

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Do Exercício
De Exercícios 

Anteriores Do Exercício

FONTE: Sistema de Contabilidade da Câmara Municipal de Colatina  Unidade Responsável: Contabilidade  Data de emissão: 26/01/2015 Hora de emissão: 14:55

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") 

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RESTOS A PAGAR

Liquidados e Não Pagos 

DISPONIBILIDADE DE 
CAIXA LÍQUIDA (ANTES 

DA INSCRIÇÃO EM 
RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS DO 
EXERCÍCIO)

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR 3º QUADR 2014
Publicação Nº 10092
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA

3º QUADRIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

JAN/2014 FEV/2014 MAR/2014 ABR/2014 MAI/2014 JUN/2014 JUL/2014 AGO/2014 SET/2014 OUT/2014 NOV/2014

Total (Últimos
12 meses)

Previsão
Atualizada

ExercícoDEZ/2014

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO

22.710.449,23RECEITA CORRENTES (I) 19.322.697,97 24.855.324,8221.503.215,93 21.013.331,7125.730.881,53 20.080.299,4819.985.012,13 20.728.696,74 19.315.946,46 23.333.564,75 262.774.010,5124.194.589,76
22.710.449,23RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 19.322.697,97 24.855.324,8221.503.215,93 21.013.331,7125.730.881,53 20.080.299,4819.985.012,13 20.728.696,74 19.315.946,46 23.333.564,75 262.774.010,5124.194.589,76

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

CPF - 083393087-77

MARIO ANTONIO SAQUETTO
DIRETOR GERAL
CPF - 87486768704

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR

CRC- ES 014072/O-1

THOBIAS RIBEIRO PESSOA
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

CRA/ES 14094

Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

RECEITA CORRENTE - 3º QUADR 2014 - ALTERADA 11-02-14
Publicação Nº 10093



25/02/2015 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 205

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 65

de Obras e Serviços Urbanos, com proventos fixados proporcio-
nalmente a 3.658 (três mil seiscentos e cinquenta e oito) dias 
de contribuição em R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 
mensais. 

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, com efeitos retroativos a 02 de fevereiro de 2015.

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

Domingos Martins / ES, 20 de fevereiro de 2015.

Adeval Irineu Pereira

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos

Servidores do Município de Domingos Martins

PORTARIA DE PESSOAL Nº. 06/2015
Publicação Nº 10119

PORTARIA DE PESSOAL Nº. 06/2015

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MOR-
TE À GUSTAVO LUNELLI PRE PRESTES MERKLEIN.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei 
Municipais nº. 1.601/2010.

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder o benefício de PENSÃO por morte à GUSTA-
VO LUNELLI PRESTES MERKLEIN a partir de 20 de novem-
bro de 2014, beneficiário do senhor Harry Hachbarth Merklein, 
no valor do salário constante do Padrão II, Classe “C”, da Tabela 
de Vencimentos – Anexo II da Lei Municipal Nº. 1.934/2007; com 
fulcro no art. 40, §§ 2º e 8º da Constituição Federal, c/c o art. 
46, caput, 47, 48 da Lei Municipal nº. 1.601/2002 – Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins – 
IPASADM, e ainda, pelo que consta nos processos administrativos 
nº. 008, de 09 de fevereiro de 2015.

Art. 2º - O valor correspondente ao benefício de que trata o Art. 
1º será rateado entre todos os dependentes em partes iguais, 
cabendo a cada um o percentual de 33,33%, conforme preceitua 
o Art. 49 da Lei Municipal nº. 1.601/2002.

Art. 4º - O pagamento referente ao benefício de que trata o Art. 
1º será realizado através de depósito bancária em nome de sua 
genitora Rosangela Lunelli Prestes.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 20.11.2014.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.

Domingos Martins/ES, 20 de fevereiro de 2015.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos

Servidores do Município de Domingos Martins - IPASDM

Domingos Martins

instituto de PrevidênCia dos servidores do 
muniCÍPio de domingos martins

PORTARIA DE PESSOAL Nº 04/2015
Publicação Nº 10117

PORTARIA DE PESSOAL Nº. 04/2015

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDA-
DE AO SERVIDOR EFETIVO CLEMENTE SAITH.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no processo 
administrativo nº. 108/2014,

R E S O L V E:

Art. 1º. – Art. 1º - Conceder aposentadoria por idade, com base 
no artigo 40, §1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal/88, 
ao servidor CLEMENTE SAITH, titular do cargo efetivo de Agen-
te de Serviços Públicos – Trabalhador Braçal, Classe A, Padrão 
II, matrícula nº 004823, lotado na Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, com proventos fixados proporcionalmente a 
5.448 (cinco mil quatrocentos e quarenta e oito) dias de contri-
buição em R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) mensais. 

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, com efeitos retroativos a 02 de fevereiro de 2015.

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

Domingos Martins / ES, 20 de fevereiro de 2015.

Adeval Irineu Pereira

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos

Servidores do Município de Domingos Martins

PORTARIA DE PESSOAL Nº. 05/2015
Publicação Nº 10118

PORTARIA DE PESSOAL Nº. 05/2015

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDA-
DE AO SERVIDOR EFETIVO EDMAR JARBAS FACHET-
TI.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no processo 
administrativo nº. 119/2014,

R E S O L V E:

Art. 1º. – Art. 1º - Conceder aposentadoria por idade, com base 
no artigo 40, §1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal/88, 
ao servidor EDMAR JARBAS FACHETTI, titular do cargo efetivo 
de Agente de Serviços Públicos – Trabalhador Braçal, Classe A, 
Padrão II, matrícula nº 004823, lotado na Secretaria Municipal 
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COMUNICADO DE PENALIZAÇÃO
Publicação Nº 10096

COMUNICADO DE PENALIZAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu torna público que:

A Empresa RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI – ME (CNPJ 
nº13.639.388/0001-17), fica penalizada na forma da Lei Art. 87, 
III da 8666/93, ou seja, a suspensão temporária de participar em 
licitação e impedimento de contratar com a administração no pra-
zo de 12 (doze) meses, a partir da publicação, conforme decisão 
exarada no processo administrativo nº 4403/14, do município de 
Ibiraçu.

Ibiraçu, 24 de fevereiro de 2015.

Eduardo Marozzi Zanotti

Prefeito

RESULTADO DE PP 017 - 2015 - ESCORIA
Publicação Nº 10101

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado 
do Pregão Presencial nº 017/15, Declara DESERTO.

Luana Guasti

Pregoeira Substituta

RESUMO DE CONTRATO Nº. 032/15
Publicação Nº 10065

Resumo de Contrato

Nº. 032/15

Contratante: Município de Ibiraçu. Contratada: LAURET 
AGROPECUÁRIA LTDA ME. CNPJ 31.293.418/0001-68. Proc. 
N°: 4608/14. PP nº 006/15. Objeto: Aquisição de fio de nylon para 
roçadeiras, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Valor global de R$ 
4.680,00. Vigência: 31/12/15. Data da Assinatura: 27/01/15. 

Ibiraçu, 24 de fevereiro de 2015.

EDUARDO M. ZANOTTI
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO Nº. 047/15
Publicação Nº 10060

Resumo de Contrato

Nº. 047/15

Contratante: Município de Ibiraçu através do Fundo Municipal 
de Assistência Social, CNPJ n° 15.268.099/0001-84. Contratada: 
CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 
LTDA ME. CNPJ 08.036.852/0001-40. Proc. N°: 4285/14. PP 
150/14. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de 
CAMISAS, com entregas parceladas, para atender ao exercício de 
2015, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano. Valor Global do contrato: R$ 7.000,00. 
Vigência: 31/12/15. Data da Assinatura: 06/02/15. 

Ibiraçu, 24 de fevereiro de 2015.

VALÉRIA DOS S. ROSALÉM
FMAS 

RESUMO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 06/2015

Publicação Nº 10121

RESUMO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº. 06/2015

Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores do Município 
de Domingos Martins – IPASDM.

Contratado: Iran Guimarães de Azevedo

Objeto: Constitui objeto deste contrato, a prestação de serviços 
médicos de Perícias Médicas com emissão de Laudo Médico para 
concessão de Licença Médica e Aposentadorias por Invalidez dos 
servidores e Declaração de Invalidez para inscrição de dependente 
inválido no rol de dependente dos servidores municipais segurados 
do Regime Próprio de Previdência Social de Domingos Martins/ES.

Valor Global Estimado: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais e 
setenta e oito centavos).

Dotação Orçamentária: 333903600000 – Outros Serviços de Ter-
ceiros – Pessoa Física.

Vigência: 24 de janeiro de 2015 a 23 de janeiro de 2016.

Domingos Martins/ES, 22 de janeiro de 2015.

Adeval Irineu Pereira

Diretor Presidente do IPASDM

Ibiraçu

Prefeitura

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 
CONTRATO 295/14

Publicação Nº 10103

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna pública a Inexigível de 
Licitação, conforme Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas al-
terações, em favor da empresa DEPARTAMENTO OFICIAL DO 
ESPÍRITO SANTO – DIO-ES, CNPJ: 28.161.362/0001-83. Obj: 
Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos 
licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, re-
tificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e ou-
tros, cuja publicidade se faça necessário, a pedido da Secretaria M. 
de Administração e Recursos Humanos. Proc. 3687 de 19/08/14.

Ibiraçu, 29 de dezembro de 2014.

Leticia Rozindo Sarcineli Pereira

Secretário M. de Administração

Ratifico a Dispensa de Licitação referente ao Proc. 3687 de 
19/08/14.

EDUARDO M. ZANOTTI

Prefeito Municipal
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LEI 3.625- DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O 
INSTITUTO QUE DENOMINA.

Publicação Nº 10110

LEI N.º 3.625/2014 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO QUE 
DENOMINA. 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no 
exercício de suas atribuições legais; Faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica declarado de Utilidade Pública Municipal o Instituto 
Kanzeon, entidade sem fins lucrativos, com objetivo de buscar a 
paz e melhor qualidade de vida para o ser humano, a preservação, 
manutenção, proteção e recuperação dos recursos naturais da 
Mata Atlântica e também do acervo histórico, cultural, paisagístico 
e ambiental do Mosteiro Zen Morro da Vargem, inscrita no CNPJ 
sob o nº 18.113.785/0001-14, com sede na Rodovia BR 101 norte, 
Km 217, Zona Rural da comunidade de Pedro Palácios, Ibiraçu-ES. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do 
Município de Ibiraçu/ES, em 20 de novembro de 2014. 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 

Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração 
em 20 de novembro de 2014. 

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA 

Secretária Municipal de Administração e Recursos Hu-
manos 

RESUMO DE CONTRATO Nº. 058/15
Publicação Nº 10061

Resumo de Contrato

Nº. 058/15

Contratante: Município de Ibiraçu através do Fundo Municipal 
de Assistência Social, CNPJ n° 15.268.099/0001-84. Contratada: 
BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA – ME. CNPJ 08.778.869/0001-73. 
Proc. N°: 4289/14. PP 003/15. Objeto: Contratação de empresa 
para aquisição de materiais de vestuário, banho, higiene e limpe-
za para kit enxoval de bebês, em entregas parceladas, durante o 
exercício de 2015, para atender as famílias carentes do Município 
de Ibiraçu, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano. Valor Global do contrato: R$ 45.892,00. 
Vigência: 31/12/15. Data da Assinatura: 19/02/15. 

Ibiraçu, 24 de fevereiro de 2015.

VALÉRIA DOS S. ROSALÉM

FMAS 

RESUMO DE CONTRATO Nº. 295/14
Publicação Nº 10104

Resumo de Contrato

Nº. 295/14

Contratante: Município de Ibiraçu. Contratada: DEPARTAMENTO 
OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO-ES. CNPJ 
28.161.362/0001-83. Proc. N°: 3687/14. Inexigibilidade de 
Licitação Artigo 25, Inciso I da Lei 8.666/93 e suas Alterações. 
Objeto: Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedi-
mentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, resci-
sões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decre-
tos e outros, cuja publicidade se faça necessário. Valor global de 
R$ 80.000,00. Vigência: 05/01/16. Data da Assinatura: 05/01/15. 

Ibiraçu, 24 de fevereiro de 2015.

EDUARDO M. ZANOTTI

Prefeito Municipal
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EDITAL Nº 002/2015 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
O Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos – SEMARH, faz saber que fará realizar, nos termos das Leis Municipais nºs 2569/2004, 
2001/1997 e suas alterações nas Leis nº 3068/2010 e 3232/2011, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO com 
vistas à contratação temporária de profissionais para atendimento às necessidades de excepcional interesse 
público do Município de Ibiraçu, conforme Processo Administrativo Nº 0083 de 08/01/2015 da Secretaria 
Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSU. 
 
1 – DOS CARGOS - OBJETO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
1.1. O Quadro abaixo apresenta informações sobre os cargos, vagas, salários, jornada, escolaridade e pré-

requisitos: 
 
1.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA  
 
 

1.2.1 - TRABALHADOR BRAÇAL  04 VAGAS E CADASTRO DE RESERVA. 

PRÉ REQUISITO: Alfabetizado. 

VENCIMENTO MENSAL R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.  

CARGA HORÁRIA 40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

1.2.2 - TRABALHADOR BRAÇAL / GARI 07 VAGAS E CADASTRO DE RESERVA. 

PRÉ REQUISITO: Alfabetizado. 

VENCIMENTO MENSAL R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.  

CARGA HORÁRIA 40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

1.2.3 – VIGILANTE MUNICIPAL 02 VAGAS E CADASTRO DE RESERVA. 

PRÉ REQUISITO: 4ª série do 1º grau. 

VENCIMENTO MENSAL R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.  

CARGA HORÁRIA 40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

1.2.4 – OPERADOR DE MÁQUINA 01 VAGA E CADASTRO DE RESERVA. 

PRÉ REQUISITO: 4ª série do 1º grau; 

VENCIMENTO MENSAL R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.  

CARGA HORÁRIA 40 (quarenta) horas semanais. 

 

PROCESSO SELETIVO 002-2015
Publicação Nº 10102
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1.2.5 – PEDREIRO 03 VAGAS E CADASTRO DE RESERVA. 

PRÉ REQUISITO: 4ª série do 1º grau; 

VENCIMENTO MENSAL R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.  

CARGA HORÁRIA 40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

1.2.6 – SERVENTE  01 VAGA E CADASTRO DE RESERVA. 

PRÉ REQUISITO: Alfabetizado. 

VENCIMENTO MENSAL R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.  

CARGA HORÁRIA 40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

1.2.7 – FISCAL DE OBRAS  01 VAGA E CADASTRO DE RESERVA. 

PRÉ REQUISITO: 2º Grau completo. 

VENCIMENTO MENSAL R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.  

CARGA HORÁRIA 40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

1.2.8 – FISCAL DE POSTURA  01 VAGA E CADASTRO DE RESERVA. 

PRÉ REQUISITO: 2º Grau completo. 

VENCIMENTO MENSAL R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.  

CARGA HORÁRIA 40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

1.2.9 – MOTORISTA VEICULO PESADO  02 VAGA E CADASTRO DE RESERVA. 

PRÉ REQUISITO: 4ª série do 1º grau; 

Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” e “E”. 

VENCIMENTO MENSAL R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.  

CARGA HORÁRIA 40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

2. 1 - LOCAL As inscrições serão realizadas no Complexo Cultural Roque Peruch, localizada na Av. 
Cond’Eu, s/n - Centro – Ibiraçu/ES. 
Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone (27) 3257 0584, no 
horário de 12:00 às 17:00 horas. 

2.2- PERÍODO 27 de Fevereiro de 2015. 
2.3-HORÁRIO 08:00 às 11:00 h e das 12:00 às 17:00 horas 

 



25/02/2015 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 205

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 70

 
 
 
 
 
  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0504 – www.ibiracu.es.gov.br 

   3 
 

3 – DOS REQUISITOS 
 
3.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
3.2 - Possuir a escolaridade e requisitos básicos exigidos para a função, conforme previsto no edital; 
3.3 - Ter, na data do encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
3.4 - Não enquadrar-se na vedação de acúmulos de Cargos na forma do inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do Art. 
37 da Constituição Federal; 
 
 
4- DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: 
 
4.1 - Preencher corretamente a ficha de inscrição, que deverá ser devidamente assinada, assumindo total 
responsabilidade pela veracidade das informações prestadas no respectivo formulário, anexo I, do presente 
Edital, bem como pelo conhecimento e expressa aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento; 
 

4.1.1 – Serão aceitas inscrições feitas por meio de procuração pública ou particular com firma do 
Outorgante reconhecida em cartório. O Outorgado deverá apresentar documento oficial e original com 
foto (RG, CTPS ou cart. De Habilitação) para fins de comprovação de sua identidade. 

 
4.2 – Cópia de documento com foto, podendo ser Carteira de Identidade ou cópia da Carteira de Trabalho – 
CTPS ou cópia CNH; 
 
4.3 – Comprovar idade mínima de 18 (dezoito) anos, completados até o dia do encerramento das inscrições; 
 
4.4 – Gozar de boa saúde física e mental; 
 
4.5 - Cópia do DIPLOMA, HISTÓRICO ESCOLAR ou DECLARAÇÃO, que comprove a escolaridade mínima exigida 
ou registro profissional; 
 
4.6 – Cópia dos comprovantes de participação e conclusão dos demais cursos exigidos como pré-requisitos do 
presente Edital, quando o cargo assim o exigir; 
 
4.7 – Cópia da Carteira Funcional, certidão ou qualquer outro comprovante de Registro no Conselho de Classe, 
quando for o caso; 
 
4.8 - Comprovante de exercício profissional, exceto estágio e trabalho voluntário, indicando cargo ou funções que 
desempenhou, para fins de comprovação do pré-requisito e pontuação (cópia); 
 
4.9 - Documentos de titulação na área – Certificado ou Diploma, (cópia);   
 
4.10 - A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros só terá validade quando for revalidada 
pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC (original e cópia); 
 
4.11 - Não será aceita documentação fora do período e horário da inscrição.  
 
4.12 – Só será aceita (01) uma inscrição por CPF. 

  
4.13 – Em caso de mais de 01 (uma) inscrição por CPF, fica o candidato desclassificado 
automaticamente do Processo de Seleção para todas as inscrições que houver efetuado. 
 
 
5- QUANTO À CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS: 
 
5.1- A carga horária dos contratados na forma deste edital atenderá às necessidades temporárias do Município 
de Ibiraçu, limitando-se à carga horária máxima estabelecida para o Quadro Permanente do servidor Público 
Municipal. 
 
5.2- O vencimento dos contratados será nos termos deste Edital, fixado no ato da contratação, não havendo o 
direito à progressão ou promoção funcional durante a vigência do contrato. 
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6- DA LOCALIZAÇÃO DO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES: 
 
6.1- Os cargos identificados no presente edital são para atendimento às necessidades temporárias de 
excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura. 
 
6.2- O candidato no ato da convocação que desistir ou não aceitar o local de trabalho designado pela Secretaria 
será desclassificado automaticamente. 
 
 
7- DA COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:  
 
7.1- Considera-se experiência profissional toda atividade desenvolvida no cargo pleiteado ou correlato a este, 
nunca de nível inferior ao cargo pleiteado, ocorrida após respectiva conclusão ou colação de grau no curso 
exigido para o exercício do cargo, exceto estágio e trabalho voluntário, comprovados conforme intem 8.4 do 
Edital. 
 
 
8- DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 
 
8.1- O processo seletivo simplificado será realizado em etapa única, que consistirá em Prova de Títulos, de 
caráter classificatório, conforme especificado no Quadro I deste Edital. 
 
8.2- A classificação resultará de pontos atribuídos à Formação Acadêmica e ao tempo de Serviço no Exercício de 
Atividades Profissionais conforme o Quadro I. 
 
8.3- A prova de Avaliação de Títulos, que visa avaliar os títulos do candidato nas duas áreas indicadas nos 
quadros abaixo, terá valor máximo de 100 (cem) pontos, conforme indicada nos anexos II e III: 
 

 
QUADRO I  

ÁREA PONTOS 
I – Exercício Profissional 30 
II – Qualificação Profissional 70 
TOTAL 100 
 
8.4- Considera-se como Título “Exercício Profissional”, o Tempo de Serviço Prestado na Área Pública ou Privada, 
comprovado exclusivamente na Carteira Profissional para a área Privada e na Carteira Profissional e/ou Certidão 
Funcional para a área pública, no cargo pleiteado ou correlato ao cargo ao qual se inscreveu para o Processo 
Seletivo. 
 

8.4.1 - Tratando-se de candidato “servidor público” a comprovação poderá ser substituída por declaração 
fornecida pelo órgão responsável de assentamento funcional. 
 
8.4.2 - Não serão atribuídos pontos ao tempo de serviço concomitante. 
 
 

8.5- Na avaliação de títulos de Área II – Qualificação Profissional, serão pontuados os títulos, relacionados ao 
cargo ou área de atuação pleiteados. 
 

8.5.1- Não serão computados pontos para cursos e tempo de serviço exigidos como pré-requisito; 
 
8.5.2 - Não serão pontuados os cursos de formação de grau inferior ao apresentado como requisito ao 
exercício do cargo ou curso não concluído, bem como não serão pontuados tempo de serviço voluntário, 
estágio, ou tempo de serviço em grau inferior ao do cargo pleiteado.   
 
8.5.3- Não serão pontuados os Certificados ou Declarações de Cursos apresentados com data de 
conclusão anterior ao ano de 2009. 
 

8.6- Na contagem geral de pontos dos títulos não serão computados os que ultrapassarem o limite estabelecido 
para cada área de pontuação. 
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8.7- Os títulos deverão ser entregues acondicionados em envelope, contendo na parte externa o nome e o 
número de inscrição do candidato e o cargo para o qual está inscrito. A responsabilidade pela escolha dos 
documentos a serem apresentados na Prova de Avaliação de Títulos é exclusiva do candidato.  
 
8.8- A quantidade de títulos apresentado será conferida na presença do candidato e o servidor conferente 
assinará o respectivo termo de entrega. 
 
8.9- Serão desconsiderados os títulos que não atenderem as exigências deste Edital. 
 
8.10- Para os cargos que se exige como pré-requisito o Registro no Conselho da Classe, o tempo de serviço 
somente será considerado a partir da data de registro no referido Conselho. 
 
 
9- HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 
9.1- A listagem de classificação dos candidatos será elaborada por ordem decrescente do total de pontos obtidos. 
Havendo empate na classificação final dos candidatos aprovados, o critério de desempate, pela ordem, será o 
seguinte: 
 
a) que tiver obtido maior número de pontos no exercício profissional – Área I; 
b) que tiver apresentado o maior número de pontos na qualificação profissional – Área II; 
c) o candidato de maior idade. 
 
9.2- A homologação da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo, quando solicitado, 
o atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos neste edital. O candidato que não o atender terá 
sua inscrição CANCELADA, sendo ELIMINADO do processo seletivo simplificado. 
 
9.3- A listagem de candidatos classificados com o RESULTADO PRELIMINAR será divulgada a partir das 
12:30h do dia 04 de março de 2015, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e no sítio oficial da 
Prefeitura de Ibiraçu www.ibiracu.es.gov.br. 
 
9.4 – O RESULTADO FINAL será divulgada a partir das 12:30h do dia 06 de março de 2015, no 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal e no site oficial da Prefeitura de Ibiraçu www.ibiracu.es.gov.br. 
 
 
10- DA REVISÃO, RECURSOS, CLASSIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: 
 
10.1. O prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar será de 01 (um) dia útil após a 
concretização do evento (divulgação do resultado das provas de títulos), tendo como termo inicial e final o 1º dia 
útil subseqüente à data da divulgação do resultado do processo seletivo. 
 
10.2. Admitir-se-á um único recurso por candidato, devendo, este, estar devidamente fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor. 
 
10.3. Os recursos deverão ser protocolizados na Prefeitura Municipal de Ibiraçu - ES e dirigidos a Comissão 
Realizadora do Processo Seletivo Simplificado, no horário de 08:00 às 11:00 e 12:30 às 17:30, no setor de 
protocolo. 
 
10.4 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telex, internet, telegrama ou outro meio que 
não seja o especificado neste edital, bem como não serão aceitos recursos interpostos por terceiros, exceto 
quando devidamente representados por procuração. 
 
10.5 Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo não serão avaliados. 
 
10.6 - Sob hipótese alguma será concedida vista de sua avaliação procedida após o dia previsto no subitem 
9.1do Edital. 
 
10.7 - Este processo seletivo, em caráter urgente, considerando ausência de reserva técnica para atendimento 
às necessidades emergenciais de excepcional interesse público, do Município de Ibiraçu terá validade de 90 
(noventa) dias improrrogáveis, contados da data da sua homologação, conforme Lei Municipal Nº 3232/2011 de 
07/07/2011. 
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10.8- Decorridos o prazo de 120 (Cento e Vinte) dias contados da homologação, os documentos utilizados neste 
processo seletivo e que não resultaram em contratação serão eliminados. 
 
 
11 – DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1 – Serão convocados para contratação os primeiros classificados, que, após convocação, deverão 
comparecer no Setor de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Av. Cond’Eu, 
486, Centro – Ibiraçu/ES., munido dos seguintes documentos: 
 
11.2 – CPF original e cópia; 
 
11.3 – Título de Eleitor e comprovante de votação nas duas últimas eleições (original e cópia); 
 
11.4 – Carteira de Identidade (original e cópia); 
 
11.5 – Certificado de Reservista (original e cópia); 
 
11.6 – Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia); 
 
11.7 – Certidão de Nascimento dos filhos (original e cópia); 
 
11.8 – Registro no Conselho de Classe, quando exigido; 
 
11.9 – Uma foto 3 x 4 recente; 
 
11.10 – PIS/PASEP; 
 
11.11 – Carteira de Habilitação – CNH Categoria B para motorista; 
 
11.12 – Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
 
11.13 – Atestado De Antecedentes Criminais 
 
11.14 – Comprovante do comprovante de anuidade ou do parcelamento junto ao Conselho respectivo a cada 
cargo de nível superior; 
 
11.15 – Carteira de vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos; 
 
11.16 - Comprovante de residência; 
 
11.17 – Atestado de saúde exarado por médico de trabalho; 
 
11.18 – Comprovante de escolaridade compreendendo histórico escolar e diploma; 
 
11.19 – Número de conta bancária 
 
11.20 – Para os candidatos com deficiência, quando convocados, deverão apresentar também relatório médico 
(laudo médico) atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código de 
Classificação Internacional da Doença (CID), bem como a causa da deficiência; 
 
11.21 – Os candidatos classificados que forem convocados deverão passar por exame médico pré-admissional, 
sendo requisito para contratação estar habilitado na avaliação das condições de saúde; 
 
11.22 – As decisões pela inabilitação do candidato na avaliação das condições de saúde são de caráter 
eliminatório para efeitos de admissão e delas não caberá qualquer recurso ou pedido de revisão; 
 
11.23 – O candidato que por qualquer motivo não comparecer à convocação no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas perderá o direito à vaga. 
 
 
12 – CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA: 
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12.1 – Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de ser inscrever neste processo seletivo, em igualdade 
de condições com os demais candidatos, para o provimento de vagas cuja atividade seja compatível com a 
deficiência da qual possui, que será verificada através de inspeção médica; 
 
12.2 – Fica reservado o percentual de 05 % (cinco por cento) das vagas a Candidato com deficiência habilitados, 
desde que compatíveis às atribuições da função, de acordo com a Constituição Federal;  
 
12.3 – Será eliminado da lista dos candidatos com deficiência o Candidato cuja deficiência não seja constatada 
pelo laudo médico exigido no item 11.20, passando a compor a lista de classificação geral final;  
 
12.4 – A aplicação do percentual de que trata o item anterior refere-se ao número inteiro, não havendo 
arredondamento de número fracionado; 
 

12.5 – Para o cumprimento do disposto neste título, a cada 20 (vinte) convocações, 01 (uma) será destinada ao 
candidato com deficiência; 
 

12.6 – O candidato com deficiência que não realizar a inscrição com as informações sobre a deficiência, não 
poderá invocar, posteriormente, sua situação para quaisquer benefícios, inclusive não sendo cabível recurso sobre 
o tema; 
 

12.7 – No caso de não ocorrer classificação de candidato com deficiência para ocupar vaga reservada a essa 
finalidade, esta será preenchida por candidato classificado na lista geral; 
 

12.8 – O não comparecimento da data, local e horários marcados eliminará definitivamente o candidato da lista 
de candidatos com deficiência, qualquer que seja a razão alegada; 
 
 
13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
 

13.1 – Poderá ser entregue apenas uma procuração por candidato, que ficará retida, assumindo o candidato as 
conseqüências de eventuais erros cometidos por seu procurador ao efetuar a inscrição; 
 

13.2 - A inscrição implicará no conhecimento das presentes normas, bem como da legislação relacionada no 
preâmbulo e aceitação das condições referentes à seleção aqui estabelecidas; 
 

13.3 – A inexatidão de afirmativas ou constatação de irregularidades na documentação apresentada, ainda que 
verificada posteriormente, eliminará o candidato da seleção podendo ser anulado os atos dela decorrentes; 
 

13.4 – Não serão contratados pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu ex-servidores dispensados por justa causa, 
independente de classificação;  
 

13.5 – A convocação dos candidatos classificados será feita através de publicação no quadro de avisos do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Ibiraçu; 
 

13.6 – Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Processo 
Seletivo, valendo-se para esse fim, a publicação dos resultados finais; 
 

13.7 – O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço junto à prefeitura Municipal de Ibiraçu, durante 
o processo seletivo. 
 

13.8 – Os remanescentes da presente seleção poderão ser convocados para contratação, na medida em que 
surgirem as vagas, podendo estas ocorrer em condições diversas das fixadas neste edital; 
 

13.09 - Será automaticamente indeferida a inscrição do candidato que: 
 

I - Não apresentar os documentos exigidos como pré-requisitos no ato da inscrição; 
II - Apresentar Registro no Conselho de Classe vencido, quando o cargo assim o exigir. 
III - Não serão aceitos pela Comissão de Avaliação, documentos que contenham rasuras. 

 

13.10 - Caberá ao candidato, quando convocado, apresentar todos os documentos originais exigidos, para 
conferência e autenticação das cópias. 
 

13.11 - Correrá por conta do candidato a realização de todos os exames necessários, solicitados no ato de sua 
convocação. 
 

13.12 - Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste edital. 
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13.13 - O candidato que assinar contrato de prestação de serviço por tempo determinado com este Município 
fica ciente de que estará sujeito a Avaliação, em qualquer época do ano, realizada pela sua chefia imediata na 
qual estiver localizado, sob supervisão da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura. 
 
13.14 - A avaliação do desempenho do profissional contratado na forma deste edital, quando for evidenciada a 
insuficiência de desempenho profissional ou má conduta e número de atestados médicos, acarretará rescisão do 
contrato celebrado com esta Municipalidade, respeitada a legislação vigente e, ainda, em impedimento de 
concorrer a outros processos seletivos simplificados promovidos pelo Município. 
 
13.15 – A cada 01 (um) dia não trabalhado dentro de 01 (um), em razão de falta injustificada, o servidor 
contratado terá o desconto no crédito do vale/ticket alimentação e auxílio transporte, na proporção 10% (dez por 
cento) e, a cada 03 (três) dias dentro de 03 (três) meses completos o servidor contratado terá seu desconto no 
crédito do vale/ticket alimentação e auxílio transporte, na proporção 20% (vinte por cento). 
 
13.16 - A cada 03 (três) dias não trabalhados dentro de 01 (um) mês completo, em razão de falta por atestado 
médico ou laudo, o servidor contratado terá o desconto no crédito do vale/ticket alimentação e auxílio transporte, 
na proporção 10% (dez por cento) e, a cada 06 (seis) dias dentro de 03 (três) meses completos o servidor 
contratado terá seu desconto no crédito do vale/ticket alimentação e auxílio transporte, na proporção 20% (vinte 
por cento). 
 
13.17 - O critério de assiduidade será fundamental na avaliação de desempenho do profissional. 
 
13.18 - A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado não assegura ao candidato a sua contratação, apenas 
a expectativa de ser convocado, seguindo rigorosa ordem de classificação. 
 
13.19 - Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho determinado pela Secretaria 
requisitante, devendo atuar nas localidades de necessidade do Município. Na impossibilidade do cumprimento, o 
candidato formalizará desistência da vaga ou rescisão contratual. 
 
13.20 - A identificação do local de trabalho será definida de acordo com a necessidade da Secretaria que 
convocar o candidato para contrato temporário. 
 
13.21 – A aprovação neste processo seletivo simplificado não assegura o candidato à sua contratação, mas 
apenas a expectativa de ser convocado seguindo rigorosa ordem de classificação. 
 
13.22 - De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a Comarca de Ibiraçu, o foro competente para 
julgar as demandas judiciais decorrentes do presente processo seletivo simplificado. 
 
13.23 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo 
Simplificado. 
 
 
 

Ibiraçu–ES, 24 de Fevereiro de 2015. 
   
 
 
 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2015 
 

ANEXO I 
DA INSCRIÇÃO  

 
FICHA DE INSCRIÇÃO N º __________ 
 
CARGO PRENTEDIDO: ________________________________________________________________ 
 
DEFICIENTE: (     ) SIM    (     ) NÃO           QUAL?_____________________________________ 
 
Nome Completo: __________________________________________________ Sexo: M (  ) F (  ) 
 
Endereço: ____________________________________________________________nº________ 
 
Bairro: _____________________ Cidade: __________________________ UF: ______ 
 
CEP: ______________________ Telefones:____________________________________________ 
 
Ponto de referência: ______________________________________________________________ 
 
Data Nasc.: _____/_____/_____Cidade Nasc: __________________________________ UF: ____ 
 
RG: ______________________________ CPF: ________________________________________ 
 
Nacionalidade: _________________________ Estado Civil: ______________________________ 
 
Formação/ Graduação: 
 
Ensino Fundamental I - 1ª a 4ª série:  (___) Incompleto    (___) Completo 
 
Ensino Fundamental II – 5ª a 8ª série: (___) Incompleto    (___) Completo 
 
Ensino Médio:  (___)Incompleto    (___) Completo 
 
Nível Superior: (___) Incompleto (___) Completo  
 
Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, bem como estar ciente e concordar com todo o 
regramento estabelecido no Edital nº. 002/2015, assumindo total responsabilidade pelos dados registrados nesta 
ficha e que estou ciente que deverei manter atualizadas as informações aqui prestadas. 
 
Local, __________________________ Data ____/____/____. 
 

___________________________ 
Assinatura do Candidato 

 Nº DE FOLHAS________________ 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2015 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO Nº: ............................ 
 
NOME DO CANDIDATO: .............................................................................................. 

 
CARGO: .............................................................. Nº DE FOLHAS................................ 
 
ASS. DO SERVIDOR CONFERENTE:............................................................................... 
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ANEXO II 

 
 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL – 30 PONTOS 
 

DISCRIMINAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 
NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

PONTOS – PESO MÁXIMO  

Experiência em serviço prestado no cargo 
pleiteado, ou correlato a este, prestado de forma 
direta à órgãos públicos, nunca de nível inferior 
ao cargo pleiteado, ocorrida após respectiva 
conclusão ou colação de grau no curso exigido 
para o exercício do cargo, exceto estágio e 
trabalho voluntário, comprovados conforme item 
8.4 do edital. 

0,25 pontos por mês 
completo, até o limite de 5 
(cinco) anos. 

 
 

15 

Experiência em serviço prestado no cargo 
pleiteado, ou correlato a este, prestado na 
iniciativa privada, nunca de nível inferior ao 
cargo pleiteado, ocorrida após respectiva 
conclusão ou colação de grau no curso exigido 
para o exercício do cargo, exceto estágio e 
trabalho voluntário, comprovados conforme item 
8.4 do edital. 

0,25 pontos por mês 
completo, até o limite de 5 
(cinco) anos. 

 
 

15 

 TOTAL  30 PONTOS 
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ANEXO III 

 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – 70 PONTOS 

 
 

QUADRO DE PONTUAÇÃO NÍVEL FUNDAMENTAL OU ALFABETIZADO 
 

DESCRIÇÃO DE TÍTULOS 

 
PONTUAÇÃO 
POR CURSO 

 

 
QUANTIDADE 

MÁXIMA 
 

 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
 

Curso Avulso Com Duração Igual Ou 
Superior A 120 Horas Específico Do Cargo 
Pleiteado, realizados nos anos de 2009 a 
2015. 

25 1 
 

25 
 

Curso Avulso Com Duração De 80 A 119 
Horas Específico Do Cargo Pleiteado, 
realizados nos anos de 2009 a 2015. 

20 1 20 

Curso Avulso Ou Evento Com Duração De 
20 A 79 Horas Específico Do Cargo 
Pleiteado, realizados nos anos de 2009 a 
2015. 

15 
 

1 15 

Curso Avulso Ou Evento Com Duração De 
08 A 19 Horas Específico Do Cargo 
Pleiteado, realizados nos anos de 2009 a 
2015. 

2,5 4 10 

Total De Pontos 70 
 

 
 

QUADRO DE PONTUAÇÃO NÍVEL MÉDIO 
 
 

DESCRIÇÃO DE TÍTULOS 

 
PONTUAÇÃO 
POR CURSO 

 

 
QUANTIDADE 

MÁXIMA 
 

 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
 

Curso Avulso Com Duração Igual Ou 
Superior A 120 Horas Específico Do Cargo 
Pleiteado, realizados nos anos de 2009 a 
2015. 

25 1 
 

25 
 

Curso Avulso Com Duração De 80 A 119 
Horas Específico Do Cargo Pleiteado, 
realizados nos anos de 2009 a 2015. 

20 1 20 

Curso Avulso Ou Evento Com Duração De 
20 A 79 Horas Específico Do Cargo 
Pleiteado, realizados nos anos de 2009 a 
2015. 

15 
 

1 15 

Curso Avulso Ou Evento Com Duração De 
08 A 19 Horas Específico Do Cargo 
Pleiteado, realizados nos anos de 2009 a 
2015. 

2,5 4 10 

Total De Pontos 70 
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Presidente Kennedy

Prefeitura

ABERTURA DA PROPOSTA TÉCNICA DA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2014

Publicação Nº 10116

ABERTURA DA PROPOSTA TÉCNICA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 017/2014

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Per-
manente de Licitação, torna público que não foram apresentados 
recursos quanto à habilitação na Concorrência Pública em epígra-
fe. Assim sendo, fica determinada a abertura dos Envelopes “B” 
– Proposta Técnica - para o dia 27/02/2015 às 09:30 horas.

Presidente Kennedy/ES, 24/02/2015.

Bruno Roberto de Carvalho

Presidente da CPL

DISPENSA
Publicação Nº 10062

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRO-
CESSO Nº 001389/2015.

Partes: Município de Presidente Kennedy e Gilvania de Carvalho 
Otaviano. O Secretario Municipal de Assistência Social, à vista do 
parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Art. 24, X, da Lei 
8.666/93, ratifica e torna público à locação de um imóvel, situado 
na localidade de São Paulo, Presidente Kennedy/ES, para atender 
a família da Sra. Maria Solange Leite da Silva, que se encontra em 
situaçao de Vulnerabilidade Social. Por um período de 06 (seis) 
meses

Presidente Kennedy – ES, 24 de fevereiro de 2015.

Ricardo Vasconcelos Cordeiro

Secretário Municipal de Assistência Social

Itarana

Prefeitura

RESULTADO FINAL DAS AMOSTRAS DO PREGÃO 
PRESENCIAL 082/2014.

Publicação Nº 10100

COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 082/2014

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público o resultado final das amostras apresentadas na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao Pregão Presencial 
082/2014, cujo objeto é a aquisição de fraldas descartáveis. 
Foram REPROVADAS TODAS as amostras apresentadas pelas 
empresas classificadas em primeiro lugar, em cada lote, bem como 
das empresas remanescentes em cada lote. O Pregoeiro declara 
o certame FRACASSADO por ausência de amostras aceitas e ap-
tas. Fica aberto o prazo de 03 dias úteis para apresentação de 
recurso, a partir desta intimação, nos termos do Art. 4º, XVIII 
da Lei 10.520/2002. A ata de julgamento, bem como o processo, 
encontra-se com a franquia aberta aos interessados na sala de 
licitações da PMI. Maiores informações pelo telefone (27) 3720-
4916 ou pelo e-mail: licitacao@itarana.es.gov.br, de segunda à 
sexta-feira no horário das 8h às 16h30min.

Itarana, 24 de fevereiro de 2015

MARCELO RIGO MAGNAGO

Pregoeiro Oficial

Marechal Floriano

Prefeitura

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
Publicação Nº 10099

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015

O Município de Marechal Floriano/ES, através da Comissão perma-
nente de Licitações, comunica aos interessados o resultado da TP 
N° 001/2015.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização 
de serviço de instalação de sistema de irrigação automatizada de 
gramado, com fornecimento de mão de obra e materiais, no cam-
po de futebol municipal da localidade Vale da Esperança em Soído 
de Baixo, Marechal Floriano/ES.

EMPRESA VENCEDORA: SÓ GRAMA PAISAGISMO LTDA – ME.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 30.450,00 (trinta mil quatro-
centos e cinquenta reais).

Marechal Floriano/ES, 24 de fevereiro de 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 015, 016 E 017/2015
Publicação Nº 10114

PREGÃO PRESENCIAL

Nº. 015/2015

O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA torna público que fará rea-
lizar PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015 em conformidade c/ a Lei 
nº. 10.520/02 e a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM REFORMA EM PNEUS PARA ATENDIMENTO ÀS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.

CREDENCIAMENTO - A partir das 08:45h do dia 10.03.2015, na 
Sala da CPL, na Av. Pref. Helio Rocha, nº. 1.022 – Santa Leopoldi-
na/ES. ABERTURA DA SESSÃO - As 09:00h do dia 10.03.2015, no 
mesmo endereço. O Edital completo está à disposição dos interes-
sados nos dias úteis de 13h às 17h no mesmo endereço, citado 
acima. Contatos através do tel.: (27) 3266-1016 e pelo e-mail: 
cpl_pmsl@yahoo.com.br.

Sta. Leopoldina, 24.02.2015

LEOMAR LAURETT

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL

Nº. 016/2015

O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA torna público que fará rea-
lizar PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2015 em conformidade c/ a Lei 
nº. 10.520/02 e a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM FM 
PARA CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E INFORMATIVAS DE 
INTERESSE DO MUNICÍPIO.

CREDENCIAMENTO - A partir das 10:45h do dia 10.03.2015, na 
Sala da CPL, na Av. Pref. Helio Rocha, nº. 1.022 – Santa Leopol-
dina/ES. ABERTURA DA SESSÃO – As 11:00h do dia 10.03.2015, 
no mesmo endereço. O Edital completo está à disposição dos inte-
ressados nos dias úteis de 13h às 17h no mesmo endereço, citado 
acima. Contatos através do tel.: (27) 3266-1016 e pelo e-mail: 
cpl_pmsl@yahoo.com.br.

Sta. Leopoldina, 24.02.2015

LEOMAR LAURETT

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL

Nº. 017/2015

O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA torna público que fará re-
alizar PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2015 em conformidade c/ 
a Lei nº. 10.520/02 e a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores, objetivando a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM 
TIPO CAMINHÃO, ACOPLADO COM BASCULANTE PARA 
ATENDER A SEAMA.

CREDENCIAMENTO - A partir das 13:45h do dia 10.03.2015, na 
Sala da CPL, na Av. Pref. Helio Rocha, nº. 1.022 – Santa Leopol-
dina/ES. ABERTURA DA SESSÃO – As 14:00h do dia 10.03.2015, 
no mesmo endereço. O Edital completo está à disposição dos inte-
ressados nos dias úteis de 13h às 17h no mesmo endereço, citado 
acima. Contatos através do tel.: (27) 3266-1016 e pelo e-mail: 
cpl_pmsl@yahoo.com.br.

Sta. Leopoldina, 24.02.2015

LEOMAR LAURETT

Pregoeiro

Santa Leopoldina

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL 012, 013 E 014/2015
Publicação Nº 10068

PREGÃO PRESENCIAL

Nº. 012/2015

O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA torna público que fará re-
alizar PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015 em conformidade c/ a 
Lei nº. 10.520/02 e a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posterio-
res, objetivando a AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES 
PARA MOTORES E SIMILARES, PARA MANUTENÇÃO DA 
FROTA DE VEICULOS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.

CREDENCIAMENTO - A partir das 13:45h do dia 06.03.2015, na 
Sala da CPL, na Av. Pref. Helio Rocha, nº. 1.022 – Santa Leopoldi-
na/ES. ABERTURA DA SESSÃO - As 14:00h do dia 06.03.2015, no 
mesmo endereço. O Edital completo está à disposição dos interes-
sados nos dias úteis de 13h às 17h no mesmo endereço, citado 
acima. Contatos através do tel.: (27) 3266-1016 e pelo e-mail: 
cpl_pmsl@yahoo.com.br.

Sta. Leopoldina, 23.02.2015

LEOMAR LAURETT
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 013/2015

O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA torna público que fará re-
alizar PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2015 em conformidade c/ a 
Lei nº. 10.520/02 e a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posterio-
res, objetivando a AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS 
E PROTETORES DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA 
MUNICIPALIDADE.

CREDENCIAMENTO - A partir das 08:45h do dia 09.03.2015, na 
Sala da CPL, na Av. Pref. Helio Rocha, nº. 1.022 – Santa Leopol-
dina/ES. ABERTURA DA SESSÃO – As 09:00h do dia 09.03.2015, 
no mesmo endereço. O Edital completo está à disposição dos inte-
ressados nos dias úteis de 13h às 17h no mesmo endereço, citado 
acima. Contatos através do tel.: (27) 3266-1016 e pelo e-mail: 
cpl_pmsl@yahoo.com.br.

Sta. Leopoldina, 23.02.2015

LEOMAR LAURETT
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 014/2015

O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA torna público que fará re-
alizar PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2015 em conformidade c/ a 
Lei nº. 10.520/02 e a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações poste-
riores, objetivando a CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO – 
IMPRESSOS EM GERAL PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS 
SECRETARIAS – ENTREGA PARCELADA.

CREDENCIAMENTO - A partir das 13:45h do dia 09.03.2015, na 
Sala da CPL, na Av. Pref. Helio Rocha, nº. 1.022 – Santa Leopol-
dina/ES. ABERTURA DA SESSÃO – As 14:00h do dia 09.03.2015, 
no mesmo endereço. O Edital completo está à disposição dos inte-
ressados nos dias úteis de 13h às 17h no mesmo endereço, citado 
acima. Contatos através do tel.: (27) 3266-1016 e pelo e-mail: 
cpl_pmsl@yahoo.com.br.

Sta. Leopoldina, 23.02.2015

LEOMAR LAURETT

Pregoeiro
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Crédito Adicional Suplementar, constante do Art. 1.º, serão advin-
dos do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial da 
Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, no exercício anterior 
no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), na forma do 
Inciso I § 1.º, do Art. 43 da Lei 4.320/64.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente 
as contidas no Decreto N.º 81/2015 de 18 de fevereiro de 2015.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do 
Espírito Santo, 24 de fevereiro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo.

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

EDITAL DE CHAMAMENTO - PAD - 9226/2014
Publicação Nº 10075

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9226/2014

EDITAL DE CHAMAMENTO

Helton Bruno Pessi, Presidente da Comissão Permanente de Sindi-
cância, nomeada pela Portaria nº 784/2013, tendo em vista o dis-
posto no artigo 240, §3º, da lei municipal nº 718/91 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais), convoca e cita o servidor BRUNO 
MATTEDI EMILIANO, matrícula 3261, Agente de Combate a En-
demias, para comparecer perante esta Comissão, instalada à Pra-
ça Vicente Glazar, nº 159, bairro Glória, São Gabriel da Palha/ES, 
CEP: 29780-000 (Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha), no 
horário de 13h00min às 17h00min, no prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da publicação deste edital para, pessoalmente, tomar ciên-
cia do processo administrativo disciplinar nº 9226/2014, acompa-
nhar a sua tramitação e apresentar defesa para o fato atribuído, 
que caracteriza o ilícito abandono de cargo, previsto no artigo 224, 
inciso II, do referido diploma legal, sob pena de revelia.

São Gabriel da Palha/ES, 24 de fevereiro de 2015.

Helton Bruno Pessi

Presidente da Comissão

Permanente de Sindicância

São Gabriel da Palha

Prefeitura

ERRATA DO DECRETO N° 61/2015 - ESTENDE CARGA 
HORÁRIA DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO

Publicação Nº 10127

ERRATA

Decreto nº 61/2015 publicado no Diário Oficial dos Municípios do 
Espírito Santo, Edição 193 do dia 05/02/2015.

Onde se lê:

“no período de 02/02/2015 a 31/01/2015�.

Leia-se:

“no período de 02/02/2015 a 31/12/2015.”

DECRETO Nº 89/2015 - DISPÕE SOBRE ABERTURA 
DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 

Publicação Nº 10133

DECRETO N.º 89, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR 

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Ga-
briel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de atribuições 
legais, 

DECRETA:

Art. 1.º Fica suplementado no orçamento da despesa prevista 
para o exercício de 2015, conforme Lei Municipal nº 2.510, de 31 
de dezembro de 2014, as dotações abaixo descriminadas, serão 
acrescidas nos seguintes valores:

ÓRGÃO: 000001 - Câmara Municipal de São Gabriel da Palha 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 000001 - Câmara Municipal de 
São Gabriel da Palha 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Função: 01 - Legislativa

Sub. Função: 031 – Ação Legislativa

Programa: 0001 – Processo Legislativo

Atividade: 0103100012.003 – Remuneração do Pessoal Ativo da 
Câmara Municipal.

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Fonte de Recurso: 10000000

Ficha: 08

Elemento de Despesa: 33903400000 – Outras Despesas de 
Pessoal Ativo da Câmara Municipal.

Valor: R$ 67.000,00

Art. 2.º Os recursos necessários para fazer face à abertura do 
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XVIII - Declaração de dependentes para fins de Imposto de Ren-
da;
XIX - Certidão Negativa de Dívida à Fazenda Municipal;
XX - Número de telefone.

Art. 4.º - O candidato convocado para o contrato temporário de-
verá assumir no prazo de 5 (cinco) dias, que poderá ser prorro-
gado por igual período, findo o qual perderá a oportunidade de 
ser contratado, devendo ser chamado ao exercício o candidato 
seguinte na ordem de classificação.

Secretaria Municipal de Administração, 24 de fevereiro de 2015.

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

Anexo Único do Edital de Convocação para Contratação 
Temporária N.º 10/2015

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO

CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

60 DARLIN MARCHEZINI 7,0 10º

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA Nº 9/2015

Publicação Nº 10129

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO N.º 
09/2015

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a 
realização do Edital do Processo Seletivo de Provas e Títulos da 
Secretaria Municipal de Saúde – Edital N.º 001/2014, objetivando 
a Contratação de 1 (um) Auxiliar de Enfermagem do PSF, 1(um) 
Cirurgião Dentista do PSF, 2 (dois) Enfermeiros do PSF, 2 (dois) 
Médicos do PSF e 2 (dois) Serventes do PSF, para atuarem no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo às disposi-
ções contidas na Constituição Federal, Lei n° 1.735/2007 de 11 de 
junho de 2007, Lei nº 1.929, de 6 de maio de 2009, Lei nº 1.935 
de 6 de maio de 2009, Lei nº 1.979, de 15 de outubro de 2009, Lei 
nº 2.053, 01 de julho de 2010, Lei nº 2.324, de 13 de agosto de 
2013, Edital do Processo Seletivo de Provas e Títulos da Secretária 
Municipal de Saúde – Edital Nº 001/2014, Decreto N.º 133, de 21 
de março de 2014 que Homologa o Resultado do Processo Seletivo 
de Provas e Títulos da Secretaria Municipal de Saúde – Edital N.º 
001/2014 e demais legislação pertinente.

R E S O L V E:

Art. 1.º - CONVOCAR os candidatos classificados no Processo 
Seletivo de Provas e Títulos da Secretaria Municipal de Saúde – 
Edital N.º 001/2014, conforme relação constante no Anexo Único 
que integra este Edital, para comparecer no Departamento de Re-
cursos Humanos desta Prefeitura Municipal, situado à Praça Vi-
cente Glazar, N.º 159, Bairro Glória, nesta Cidade, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, no horário de 12h (doze horas) às 18h 
(dezoito horas) de segunda-feira a quinta-feira e no horário de 7h 
(sete horas) às 13h (treze horas) na sexta-feira, para apresentar 
os documentos exigidos.

Art. 2.º - O não comparecimento do candidato no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contados da data da convocação, impli-
cará na sua reclassificação, assumindo o último lugar na lista de 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA Nº 10/2015

Publicação Nº 10130

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPO-
RÁRIA N.º 10/2015

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a rea-
lização do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal 
de Administração - Edital N.º 003/2014, objetivando a contratação 
de pessoal em regime de CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, para os 
cargos de Cuidador, Monitor do Transporte Escolar, Contador e 
Técnico em Contabilidade para atuarem na Secretaria Municipal de 
Educação e Secretaria Municipal de Finanças, bem como formação 
de cadastro de reserva para as demais necessidades da Adminis-
tração Pública Municipal, obedecendo ao disposto no Inciso IX, 
do Art. 37, da Constituição Federal, na Lei Municipal N.º 2.110, 
de 20 de dezembro 2010 e no Decreto N.º 615, de 19 de dezem-
bro de 2014, que “Homologa o Resultado do Processo Seletivo 
Simplificado da Secretaria Municipal de Administração – Edital N.º 
003/2014”.

R E S O L V E:

Art. 1.º - CONVOCAR os candidatos classificados no Processo 
Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Administração - 
Edital N.º 003/2014, conforme relação constante no Anexo Único 
que integra este Edital, para comparecer no Departamento de Re-
cursos Humanos desta Prefeitura Municipal, situado à Praça Vi-
cente Glazar, N.º 159, Bairro Glória, nesta Cidade, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, no horário de 12h (doze horas) às 18h 
(dezoito horas) de segunda-feira a quinta-feira e no horário de 7h 
(sete horas) às 13h (treze horas) na sexta-feira, para apresentar 
os documentos exigidos e assinar o Contrato Administrativo de 
Prestação de Serviços em caráter temporário.

Art. 2.º - O não comparecimento do candidato no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contados da data da convocação, impli-
cará na sua reclassificação, assumindo o último lugar na lista de 
aprovados.

Art. 3.º - No ato da convocação o candidato deverá entregar 
cópia dos seguintes documentos:

I - Uma foto 3x4 recente;
II - Atestado de saúde ocupacional;
III - Cópia autenticada do CPF;
IV - Cópia autenticada do Documento de Identidade;
V - Cópia autenticada do Título de eleitor e comprovante de qui-
tação eleitoral;
VI - Cópia autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social;
VII-Cópia autenticada Registro no Conselho Regional de Contabi-
lidade - CRC
VIII - Cartão PIS/PASEP (se possuir);
IX - Comprovante de residência;
X - Comprovante de conta bancária;
XI - Cópia autenticada da formação acadêmica/titulação;
XII - Declaração de não acumulação de cargo público;
XIII – Cópia autenticada do comprovante de quitação com o servi-
ço militar, no caso de ser candidato do sexo masculino;
XIV - Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;
XV - Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;

XVI - Cartão de Vacina dos filhos menores de 18 anos

XVII - Declaração de bens que constituem seu patrimônio; 
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PORTARIA Nº 153/2015 - CONCEDE GRATIFICAÇÃO 
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Publicação Nº 10124

PORTARIA Nº 153/2015 

CONCEDE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE 
SERVIÇO

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. 1.º - CONCEDER à servidora KARINY CURBANI STORCH 
BAYER, Matrícula 3042, Médico(a) Plantonista , Carreira XI, Classe 
“C”, adicional por tempo de serviço, correspondente ao 2°(segun-
do) quinquênio, fazendo jus a perceber mais 5% (cinco por cento) 
sobre seus vencimentos, a partir de 24 de fevereiro de 2015, con-
forme estabelece o art. 173 e seus parágrafos da Lei nº 718/91 de 
16/12/91, alterada pela Lei n° 2.393/2013, de 23/12/2013.

Art. 2º - Esta Portaria 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, em 24 de 
fevereiro 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

aprovados.

Art. 3.º - No ato da convocação o candidato deverá entregar 
cópia dos seguintes documentos:

I - Uma foto 3x4 recente;
II - Atestado de saúde ocupacional;
III - Cópia autenticada do CPF;
IV - Cópia autenticada do Documento de Identidade;
V - Cópia autenticada do Título de eleitor e comprovante de qui-
tação eleitoral;
VI - Cópia autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social e apresentação da original;
VII - Cartão PIS/PASEP (se possuir);
VIII - Comprovante de residência;
IX - Comprovante de conta bancária;
X - Cópia autenticada da formação acadêmica/titulação;
XI - Declaração de não acumulação de cargo público;
XII – Comprovação de experiência mínima conforme Edital do 
Processo Seletivo de Provas e Títulos da Secretaria Municipal de 
Saúde – Edital N.º 001/2014;
XIII – Cópia autenticada do comprovante de quitação com o servi-
ço militar, no caso de ser candidato do sexo masculino;
XIV – Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;
XV - Cópia autenticada Certidão de nascimento dos filhos menores 
de 18 anos;
XVI - Cartão de Vacina dos filhos menores de 18 anos
XVII - Declaração de bens que constituem seu patrimônio; 
XVIII - Declaração de dependentes para fins de Imposto de Ren-
da;
XIX - Certidão Negativa de Dívida à Fazenda Municipal;
XX - número de telefone.

Art. 4.º - O candidato convocado para o contrato deverá assumir 
no prazo de 5 (cinco) dias, que poderá ser prorrogado por igual 
período, findo o qual perderá a oportunidade de ser contratado, 
devendo ser chamado ao exercício o candidato seguinte na ordem 
de classificação.

Secretaria Municipal de Administração, 24 de fevereiro de 2015.

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

Anexo Único do Edital de Convocação para Contratação 
N.º 09/2015

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF

NOME CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

LUCIMAR NUNES DOS SANTOS 3º 20094 59.0
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trata da contratação de um profissional (pessoa física – autôno-
mo) de nível médio para ministrar oficinas na área de artesanato, 
nos núcleos do serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu-
los (SCFV), em atendimento da Secretaria Municipal de Assistência 
Social do município de São Roque do Canaã-ES, diante o relatório 
do Pregoeiro, homologo – o, adjudicando a profissional, senhora 
Sabrina Fiorentini Rossini, aos serviços a ela correspondente, con-
forme abaixo: 

a) Sabrina Fiorentini Rossini, com o valor de R$ 950,00 (novecen-
tos e cinquenta reais) mensal, para ministrar oficinas na área de 
artesanato, totalizando R$ 9.500,00 (nove mil quinhentos reais), 
para o período de 10 (dez) meses.

Autorizo ainda, a convocação da profissional acima mencionada 
para assinatura do Contrato de Prestação de Serviço, objeto do 
referido Pregão Presencial e bem como posterior empenho. 

São Roque do Canaã - ES, 24 de Fevereiro de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015
Publicação Nº 10123

RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015

Foram consideradas vencedoras do Pregão Presencial nº 016/2015 
que trata da à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, 
materiais de consumo, de higiene e limpeza e bem como materiais 
de consumo para cozinha, com objetivo de atender as necessi-
dades das Secretarias Municipais do Município de São Roque do 
Canaã/ES, sendo que a execução dos serviços dar-se-á parcelada-
mente e de acordo com as solicitações de cada secretaria, pois, 
atenderam todas as exigências editalícias, as seguintes empresas: 

a) SUPERMERCADO CLAMAP LTDA EPP – Itens – 02, 03, 04, 05, 
07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 28, 33, 36, 40, 42, 43, 
48, 53, 66, 69, 70, 76, 77, 80 e 81, perfazendo o valor de R$ 
14.160,80 (quatorze mil cento e sessenta reais e oitenta centa-
vos). 

b) DPHL DISTRIBUIDORA LTDA EPP – Itens – 01, 20, 23, 24, 30, 
34, 35, 41, 44, 50, 51, 60, 61, 62, 67 e 74, perfazendo o valor de 
R$ 3.520,80 (três mil quinhentos e vinte reais e oitenta centavos).

c) V&M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP – Itens – 19, 21, 22, 
25, 27, 29, 31, 32, 37, 38, 39, 45, 46, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 63, 64, 65, 68, 71, 72, 75, 78, 83 e 84, perfazendo o valor de 
R$ 14.390,22 (quatorze mil trezentos e noventa reais e vinte e 
dois centavos). 

d) HORTIFRUTI SPALENZA LTDA - ME – Itens – 06, 18, 79 e 82, 
perfazendo o valor de R$ 10.505,00 (dez mil quinhentos e cinco 
reais).

Informamos que os itens 09, 47 e 73, não foram adquiridos no 
presente Pregão Presencial. 

O valor total adquirido do certame perfaz o montante de R$ 
42.576,82 (quarenta e dois mil quinhentos e setenta e seis reais e 
oitenta e dois centavos). 

São Roque do Canaã – ES, 24 de Fevereiro de 2015.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Pregoeiro Oficial

São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015
Publicação Nº 10128

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015

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 aquisição de 01 (uma) Ambulância para 
o Pronto Atendimento 24 Horas, em atendimento a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, conforme especificações descritas no anexo I do 
edital (Termo de Referência).

Abertura dos envelopes das propostas e documentações dar-se-ão 
em sessão pública às 08:30 do dia 09/03/2015.

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 Prefei-
tura 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 interessa-
dos julguem necessário, deverão solicitar cópia reprográfica no 
endereço citado na alínea “b” acima, sendo que a empresa deve-
rá 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$ 3,15 (três reais e quinze centavos), devendo poste-
riormente apresentar o comprovante no setor de licitações.

São Roque do Canaã – ES, 24 de Fevereiro de 2015.

ALEXSANDRO FIORENTINI
Pregoeiro Oficial

ERRATA
Publicação Nº 10097

ERRATA

Na publicação do DOM-ES, edição do dia 18/02/2015, edição nº 
200, página 34 – São Roque do Canaã.

ONDE SE LÊ: 008001.2060100.112.035.33.90.39 – OSTPJ – F-188, 
FR-1000.

LEIA-SE: 008001.2060100.112.035.33.90.30 – Material de 
Consumo – F-188, FR-1000.

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
014/2015

Publicação Nº 10122

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00282/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015

Eu, Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Municipal, no uso de minhas 
atribuições, após analisar todo o processo licitatório, sob o n° 
00282/2015, modalidade Pregão Presencial sob N° 014/2015, que 
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Palácio Municipal em Serra, aos 23 de fevereiro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5675, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015

Exonera servidor estatutário.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais, que lhes são conferidas pelo inciso 
V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei nº 
2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município) e o 
inteiro teor do processo administrativo nº 143/2015,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, CLEIDINEIA LOPES DE OLIVEIRA, do 
cargo de Técnico de Saúde – Técnico de Enfermagem, matrícula 
nº 42.750, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – Sesa.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 5 de janeiro de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 23 de fevereiro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5676, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015

Exonera servidor estatutário.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais, que lhes são conferidas pelo inciso 
V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei nº 
2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município) e o 
inteiro teor do processo administrativo nº 140/2015,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, GEISA CRISTINA DE SOUZA, do car-
go de Técnico de Saúde – Técnico de Enfermagem, matrícula nº 
19.746, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – Sesa.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 5 de janeiro de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 23 de fevereiro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5677, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015

Exonera servidor estatutário.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais, que lhes são conferidas pelo inciso 
V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei nº 
2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município) e o 
inteiro teor do processo administrativo nº 85.356/2014,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, LILIANE CARVALHO CURADO, do cargo 
de Técnico de Nível Superior – Farmacêutico, matrícula nº 51.350, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde – Sesa.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 20 de novembro de 2014.

Palácio Municipal em Serra, aos 24 de fevereiro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

Serra

Prefeitura

DECRETOS
Publicação Nº 10106

DECRETO Nº 5672, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015

Exonera servidor estatutário.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais, que lhes são conferidas pelo inciso 
V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei nº 
2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município) e o 
inteiro teor do processo administrativo nº 540/2015,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, ELIANE MARA DOS REIS CINTRA, do 
cargo de Técnico de Nível Superior – Médico Clínico Geral, matrí-
cula nº 19.996, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – Sesa.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 29 de dezembro de 2014.

Palácio Municipal em Serra, aos 23 de fevereiro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5673, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015

Exonera servidor estatutário.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais, que lhes são conferidas pelo inciso 
V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei nº 
2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município) e o 
inteiro teor do processo administrativo nº 2.459/2015,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, PATRICIA CAMPAGNARO, do cargo de 
Técnico de Nível Superior – Médico Ginecologista Obstetra, matrí-
cula nº 19.569, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – Sesa.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 9 de janeiro de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 23 de fevereiro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5674, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015

Exonera servidor estatutário.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais, que lhes são conferidas pelo inciso 
V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei nº 
2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município) e o 
inteiro teor do processo administrativo nº 220/2015,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, VIVIANE HACHBART JORGE, do car-
go de Técnico de Saúde – Técnico de Enfermagem, matrícula nº 
38.471, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – Sesa.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 23 de dezembro de 2014.
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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 2015
Publicação Nº 10115

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo n. º 
92462/2014, com fulcro no art. 25, II, da Lei 8.666/93, conso-
lidada, considerando o parecer exarado pelo Douto Procurador 
Geral Adjunto, Dr. Flávio Narciso Campos, as fls. 74 a 81 dos 
autos, objetivando a contratação de empresa para manutenção, 
suporte e treinamento, solução CIVITAS enterprise, no valor de 
R$ 743.928,82(setecentos e quarenta e três mil, novecentos e 
vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), em favor da Empresa 
IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA.

Serra – ES, 23 de fevereiro de 2015.

Cláudio José Mello de Sousa

Secretário de Administração e Recursos Humanos

EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 75/2015 PROCESSO Nº 
3092/2015 - REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 009/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2014 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM.

Partes: Partes: O Município da Serra e a EMPRESA ALCON 
ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. Objeto: Prestação de 
Serviços de Locação de Sistema de Radiocumunicação digital tron-
calizado em pleno funcionamento e operacionalização. Vigência: 
12 (doze) meses. 

Dotação Orçamentária: 

06.183.0410.2.226/3.3.90.39.00

06.183.0410.2.230/3.3.90.39.00

06.183.0410.2.231/3.3.90.39.00

15.451.0410.2.232/3.3.90.39.00

06.182.0420.2.235/3.3.90.39.00

13 de fevereiro de 2015.

Data de assinatura, 13 de fevereiro de 2015.

Serra/ES, 13 de fevereiro de 2015.

Cláudio José Mello de Sousa

Secretário de Administração e Recursos Humanos

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 
040/2013 PROCESSO Nº 2358/2015. Partes: Município da 
Serra e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Objeto: 
Prorrogação por 12 (doze) meses a partir de 03/03/2015.

Data de assinatura: 23 de fevereiro de 2015. 

Cláudio José Mello de Sousa

Secretário de Administração e Recursos Humanos

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 
312/2014 PROCESSO Nº 91665/2014/2015. Partes: 
Município da Serra e a Empresa Mencer Vídeos Ltda-EPP. Objeto: 
Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento). Data de assinatura: 
24 de fevereiro de 2015. 

Cláudio José Mello de Sousa

Secretário de Administração e Recursos Humanos

DECRETO Nº 5682, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015

Exonera servidor estatutário.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais, que lhes são conferidas pelo inciso 
V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei nº 
2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município) e o 
inteiro teor do processo administrativo nº 1.750/2014,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, NATALIA DE PAULA COUTO, do car-
go de Técnico de Nível Superior – Assistente Social, matrícula nº 
41.910, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 9 janeiro de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 24 de fevereiro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETOS
Publicação Nº 10132

DECRETO Nº 5671, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015

Exonera Assistente Técnico – Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo dispos-
to no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A : 

Art. 1º Exonera, a pedido, RIVANIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, do 
cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos - Sead. 

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 4 de fevereiro de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 23 de fevereiro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5678, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015

Exonera servidor estatutário.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais, que lhes são conferidas pelo inciso 
V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei nº 
2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município) e o 
inteiro teor do processo administrativo nº 5.416/2015,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, SCHEILA PINHEIRO SIMÕES, do cargo 
de Professor MaPB – Língua Portuguesa, matrícula nº 27.551, lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação – Sedu.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 29 de janeiro de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 24 de fevereiro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
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R E S O L V E :

Art. 1º Retifica o artigo 2º da Portaria nº 196, de 21 de novembro 
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 2 de março de 2015.”

Palácio Municipal em Serra, aos 11 de fevereiro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal 

CLÁUDIO JOSÉ MELLO DE SOUSA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 18, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015

Prorrogação de licença sem vencimento. 

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo dispos-
to no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrativo nº 
54.222/2014,

R E S O L V E :

Art. 1º Prorrogar a licença sem vencimento, para tratar de inte-
resses particulares, concedida por meio da Portaria nº 180, de 
24 de outubro de 2014, à servidora MARINEIA DO SACRAMENTO 
MORAES MIOSSI, Médico – Pediatra, matrícula nº 22.799, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde - SESA, pelo período de 3 meses.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 12 de fevereiro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 22, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015

Cessa os efeitos da Portaria nº 135, de 14 de agosto de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo dispos-
to no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, com base 
nos artigos 73 e 74 da Lei Municipal nº 2.172/1999 e artigo 5º § 
1º da Portaria nº 002/2012,

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrativo nº 
5.416/2015,

R E S O L V E :

Art. 1º Cessar os efeitos da Portaria nº 135, de 14 de agosto de 
2014, que prorrogou a licença sem vencimento, para tratar de 
interesses particulares, à servidora SCHEILA PINHEIRO SIMÕES, 
Professor MaPB – Língua Portuguesa, matrícula nº 27.551, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação – Sedu.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 29 de janeiro de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 24 de fevereiro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

CLÁUDIO JOSÉ MELLO DE SOUSA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 002/SESA/2015
Publicação Nº 10095

PORTARIA Nº 002/SESA/2015

DESIGNAR SERVIDORES PARA COMPOR O COMITÊ DE 
ESTUDOS DE MORTALIDADE MATERNO INFANTIL DA 
SECRETARIA DE SAÚDE.

O Secretario Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal 
da Serra, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições. 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 6004 de 24 de junho 
de 2004, que institui o COMITÊ DE ESTUDOS DE MORTALIDADE 
MATERNO INFANTIL;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 5326 de 10 de dezembro 
de 2014, que altera redação do Decreto Municipal nº 6004 de 24 
de junho de 2004 no que se refere à composição do COMITÊ DE 
ESTUDOS DE MORTALIDADE MATERNO INFANTIL;

RESOLVE:

Art. 1º O COMITÊ DE ESTUDOS DE MORTALIDADE MATERNO 
INFANTIL será integrado por representantes da área técnica da 
Secretaria Municipal de Saúde e representante da Maternidade do 
Município, sendo designados os servidores a seguir relacionados:

I. 03 (três) representantes da Superintendência de 
Atenção à Saúde

a) Samira Ranger Freire Pina - Enfermeira

b) Denise Braga Pires Falqueto - Ginecologista

c) Andressa Ribeiro Fogos – Assistente Social

II. 05 (cinco) representantes da Superintendência 
de Vigilância em Saúde – Gerência da Vigilância 
Epidemiológica

a) Celise Carvalho Gabetto – Pediatra

b) Dacyara Lenora Messia – Clínico Geral

c) Sonia Faria Pedrosa – Ginecologista

d) Maria Tereza Bermudes Nader – Pediatra

e) Kátia Maria Soares Mendes 

III. 01 (um) representante da Maternidade

a) Roberta Pedroni Gorza

IV. 01 (um) representante da Superintendência de 
Regulação, Controle e Avaliação – Gerência da Regulação

a) Sonia Maria da Silva Balestreiro – Assistente Social

Art. 2º Fica designada para coordenar o Comitê a que se refere a 
presente Portaria a servidora Celise Carvalho Gabetto.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

Serra-ES, 24 de fevereiro de 2015.

LUIZ CARLOS REBLIN

Secretário de Saúde 

PORTARIAS
Publicação Nº 10131

PORTARIA Nº 17, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015

Retifica licença sem vencimento. 

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo dispos-
to no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrativo nº 
67.743/2014,
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candidatura e outros assuntos que venham a ser questionados 
durante o processo eleitoral;

IV. Exercer a coordenação geral das Assembléias Eleitorais 
dos segmentos, exclusivamente convocadas para este fim;

V. Divulgar o resultado eleitoral;

VI. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde relatório do 
resultado do pleito, bem como as atas das Assembléias Eleitorais 
realizadas no prazo de 5 dias úteis após a proclamação do resulta-
do;

VII. Indicar a mesa coordenadora para condução dos traba-
lhos durante as Assembléias dos segmentos, a ser composta por 
01 (um) coordenador, 01 (um) secretário e 01 (um) relator;

VIII. Instruir, qualificar e julgar, em grau de recurso, decisões 
da mesa coordenadora relativas a assuntos que venham a ser 
questionados na Assembléia Eleitoral.

Parágrafo único. Os membros da mesa coordenadora serão in-
dicados entre os conselheiros titulares ou suplentes, bem como 
entre os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, efetivos ou 
comissionados, que não estejam concorrendo ao pleito eleitoral.

Art. 5º. Compete ao presidente da Comissão Eleitoral:

 

I. Coordenar o processo eleitoral desde sua instauração até 
a conclusão do pleito;

II. Recolher a documentação e o material utilizados na vo-
tação e proceder a divulgação dos resultados e das atas após a 
realização das Assembléias Eleitorais.

Parágrafo Único. Substituirá o Presidente, no caso de impedimen-
to, e suceder-lhe-á no caso de vacância, o Vice-Presidente. 

CAPÍTULO IV

DAS VAGAS

 

Art. 6º. As vagas dos representantes dos Trabalhadores da Saúde 
e dos Usuários do SUS do Município da Serra são as seguintes:

 

I. 04 (quatro) representantes titulares e 08 (oito) suplentes das 
entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde, 
devidamente registradas nos órgãos competentes, servidor efetivo 
do Município da Serra, escolhidos por meio de votação direta em 
assembleia geral convocada exclusivamente para este fim, coorde-
nada por comissão eleitoral designada pelo CMSS;

II. 08 (oito) representantes titulares e 16 (dezesseis) suplentes 
das entidades representativas dos usuários do SUS, munícipes e 
residentes no Município da Serra, escolhidos por meio de votação 
direta em assembléia geral convocada exclusivamente para este 
fim, coordenada por comissão eleitoral designada pelo CMSS, sen-
do:

a) 03 (três) representantes titulares e 06 (seis) suplentes da Fede-
ração das Associações de Moradores da Serra - FAMS;

b) 05 (cinco) representantes titulares e 10 (dez) suplentes, esco-
lhidos dentre os seguintes segmentos organizados:

1. Entidades religiosas legalmente constituídas;

2. Centro de Desenvolvimento de Direitos Humanos - CDDH;

3. Entidades que congreguem idosos, aposentados e pensionistas;

4. Associação das Mulheres da Serra;

5. Movimentos organizados da Juventude;

6. Movimentos organizados dos negros;

7. Movimentos organizados de lésbicas, gays, bissexuais e 

REGIMENTO ELEITORAL CMS FINAL
Publicação Nº 10107

REGIMENTO ELEITORAL DOS MEMBROS DO CMSS DA PMS 
/ES BIÊNIO 2015-2016

 

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

 

Art. 1º. Este Regimento Eleitoral tem como objetivo regulamentar 
as eleições de componentes do Conselho Municipal de Saúde da 
Serra (CMSS) nos segmentos de representantes dos usuários do 
Sistema Único de Saúde e das entidades representativas dos tra-
balhadores da saúde, que atuam no município de Serra , de acor-
do com orientação da Resolução nº 453 do CNS e da Lei Municipal 
nº 4.311 para o mandato 2015/2016.

 

CAPÍTULO II

DA REALIZAÇÃO

 

Art. 2º. O processo e os procedimentos para realização da elei-
ção dos membros do CMSS nos segmentos de representantes dos 
usuários do Sistema Único de Saúde e das entidades representati-
vas dos trabalhadores da saúde, terá início a partir da publicação 
deste regimento eleitoral 

 Parágrafo único. A Eleição das Entidades representantes dos Tra-
balhadores da Saúde e dos Usuários do Município da Serra tem 
previsão de se realizar no dia 17 de março de 2015, em local e 
horário a serem especificados no Edital de Convocação, com divul-
gação prevista para o dia 24 de fevereiro de 2015. 

CAPÍTULO III

DA COMISSÃO ELEITORAL

 

Art. 3º. O Processo Eleitoral será coordenado por uma Comissão 
Eleitoral composta por 05 (cinco) membros indicados pelos res-
pectivos segmentos e aprovada pelo Conselho Municipal de Saú-
de, com a seguinte composição:

 

I. 01 (um) representante da gestão

II. 02 (dois) representantes do seguimento dos usuários.

III. 02 (dois) representantes do segmento dos trabalhadores da 
saúde.

§ 1º A Comissão Eleitoral, instituída pela Plenária do Conselho 
Municipal de Saúde, tem sua composição estabelecida no texto da 
Resolução n.º 332 do Conselho Municipal de Saúde da Serra de 16 
de dezembro de 2014. 

 

§ 2º A Comissão Eleitoral contará com um Presidente, um Vice
-Presidente e um Secretário.

Art. 4º. Compete à Comissão Eleitoral:

 

I. Conduzir e supervisionar o processo eleitoral e deliberar, em 
última instância, sobre questões a ele relativas;

II. Requisitar ao Conselho Municipal de Saúde todos os recursos 
necessários para realização do processo eleitoral;

III. Instruir, qualificar e julgar pedidos de revisão de registro de 
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a existência do movimento e/ou a participação em instâncias cole-
giadas de, no mínimo, 02 (dois) anos;

b) Termo de indicação do delegado e respectivo suplente que re-
presentarão o movimento social, subscrito pelo seu representante 
reconhecido;

c) Cópia de Cédula de Identidade do delegado titular e suplente.

§ 1º. A comprovação de atuação de no mínimo 02 (dois) anos de 
existência e/ou atuação diz respeito exclusivamente às entidades 
e movimentos representativos do segmento dos usuários do SUS.

§ 2º. Para efeitos de comprovação da atuação, será considerada a 
inscrição municipal ou estadual.

CAPÍTULO VII

DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

Art. 9º. Encerrado o prazo de inscrições, a Comissão Eleitoral 
divulgará, na sede da Secretaria Executiva do Conselho Municipal 
de Saúde da Serra, na data prevista de 11 de março de 2015, a 
relação das entidades e movimentos sociais habilitados a concor-
rerem ao pleito eleitoral, observada a composição dos segmentos.

Parágrafo único. Os recursos para a Comissão Eleitoral deverão 
ser interpostos no prazo de 48 horas contados da divulgação feita 
no caput deste artigo, devendo ser analisados e julgados no prazo 
de 48 horas.

CAPÍTULO VIII

DA ELEIÇÃO

Art. 10. A Eleição para a escolha de titulares e suplentes dos seg-
mentos representantes dos Trabalhadores da Saúde e dos Usuá-
rios do SUS dar-se-á por meio de Assembléias Eleitorais, nas datas 
previstas nos parágrafos do artigo 2º deste Regimento Eleitoral, a 
serem confirmadas por meio de Edital de Convocação

§ 1º O credenciamento dos delegados inscritos como represen-
tantes das entidades e dos movimentos sociais será na mesma 
data e local da Assembléia Eleitoral do segmento, em horário a ser 
divulgado no Edital de Convocação.

§ 2º O delegado credenciado receberá um crachá de identificação 
que lhe dará direito de acesso ao local de realização da Assembléia 
Eleitoral.

§ 3º A Comissão Eleitoral procederá à primeira chamada para as 
Assembléias Eleitorais, que deverá contar com quorum de metade 
mais um dos delegados credenciados para abertura dos trabalhos, 
e fracassada esta, meia hora após proceder-se-á a segunda cha-
mada, quando se abrirão os trabalhos independente do quorum, 
com encerramento no máximo às 18 horas do mesmo dia.

§ 4º Na ausência do delegado titular até a realização da segunda 
chamada, assumirá o delegado suplente, ainda que o titular venha 
a comparecer posteriormente.

Seção I

Das Votações

Art. 11. Havendo consenso para escolha dos representantes titu-
lares e suplentes durante as plenárias dos segmentos, a eleição 
se dará por aclamação, mediante a apresentação da Ata da Ple-
nária assinada pelos representantes dos segmentos participantes 
do processo.

Art. 12. Não havendo consenso para a escolha dos representan-
tes titulares e suplentes durante as plenárias dos segmentos, a 
eleição se dará por voto secreto, no horário máximo entre 18 ho-
ras e 19 horas, ficando a mesa de votação responsável pela recep-
ção e contagem dos votos. 

transexuais (LGBT);

8. Outros movimentos sociais organizados.

§ 1º. Na composição das representações referidas nos incisos des-
te artigo, serão vedadas as acumulações de representação por 
uma mesma pessoa e a repetição de categorias de profissionais 
ou de entidades. 

§ 2º. Fica vedada a representação dos trabalhadores da área de 
saúde, referida no inciso I deste artigo, por servidor do Município 
ocupante de cargo comissionado ou função gratificada, ou servi-
dor cedido ao município por outro órgão da administração pública 
direta ou indireta.

§ 3º. Os representantes dos usuários, referidos no inciso II deste 
artigo, não poderão ser prestadores de serviço de saúde, trabalha-
dor da saúde com vínculo público, filantrópico ou privado ou servi-
dor público ocupante de cargo comissionado ou função gratificada 
dos Poderes Executivo ou Legislativo.

§ 4º. As entidades a que se refere a alínea b do inciso II deste 
artigo, deverão comprovar a sua existência e funcionamento regu-
lar de no mínimo dois anos, nos termos do artigo 8º do presente 
Regimento Eleitoral.

CAPÍTULO V

DAS INSCRIÇÕES

 

Art. 7º. As inscrições para participação nas Assembléias Eleito-
rais como candidatos serão realizadas pelos representantes das 
entidades dos trabalhadores da Saúde e pelos integrantes de 
entidades e movimentos representantes dos Usuários do SUS do 
município da Serra na Secretaria Executiva do Conselho Munici-
pal de Saúde, situada na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, n.º 
5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES, CEP 29.173-795 – Tele-fax: 
(27) 3252.7912, email: cms.sesa@serra.es.gov.br no período de 
02/03/2015 a 09/03/2015 , no horário de 9h30 às 16h30, termos 
a serem previstos no Edital de Convocação.

§ 1º As inscrições deverão ser feitas por meio de requerimento 
dirigido à comissão eleitoral, expressando a vontade de participar 
da Assembléia Eleitoral, especificando o segmento a que pertence;

§ 2º Não serão acolhidas inscrições fora do prazo descrito no 
caput deste artigo.

CAPÍTULO VI

DA DOCUMENTAÇÃO

Art. 8º. Os representante de entidades e movimentos sociais que 
se candidatarem à vaga no Conselho Municipal de Saúde da Serra 
do segmento de Usuários do Sistema Único de Saúde deverão 
apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos:

I. Entidades:

a) Cópia da Ata de fundação ou de ato constitutivo legal, 
registrada em órgãos competentes;

b) Cópia do Estatuto e/ou Regimento;

c) Termo de indicação do delegado e respectivo suplente 
que representarão a entidade na Assembléia Eleitoral, subscrito 
por seu representante legal;

d) Comprovante de que o trabalhador atua no Município de 
Serra-ES;

e) Cópia de Cédula de Identidade do delegado titular e do 
suplente.

f) Cadastro nacional de entidades Sindicais - MT

II. Movimentos Sociais:

a) Documento emitido pelo Poder Público Municipal comprovando 

mailto:cms.sesa@serra.es.gov.br
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da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, garantir 
toda a infraestrutura necessária para a realização do processo elei-
toral previsto neste regimento.

Art. 22. As entidades e movimentos sociais representantes dos 
segmentos dos usuários, eleitas para compor o Conselho Munici-
pal de Saúde nas vagas de titular e suplentes, e da mesma forma 
o Gestor Municipal e prestadores de serviço, encaminharão à Se-
cretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, por meio de 
ofício, na data prevista de 20 de março de 2015, os nomes dos 
conselheiros para providências de posse.

Art. 23. Os representantes de todos os segmentos, eleitos ou 
indicados para integrar o Conselho Municipal de Saúde da Serra 
serão nomeados por Decreto Municipal.

Art. 24. A posse dos conselheiros ocorrerá na reunião ordinária 
de 30 de março de 2015.

 

Art. 25. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela 
Comissão Eleitoral.

Aprovado por unanimidade na Reunião ordinária do conselho nº 
0268ª realizada em 23 de fevereiro de 2015

Serra, 23 de fevereiro de 2015

LUIZ CARLOS REBLIN

Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Serra-ES

REGIMENTO INTERNO CMS- SESA
Publicação Nº 10105

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DA SERRA

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. O Conselho Municipal de Saúde da Serra,é um órgão co-
legiado, deliberativo, fiscalizador, e de caráter permanente do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Município da Serra, 
vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. 

§1º. É de relevância pública do Sistema Municipal de Saúde da 
Serra, com composição e competências redefinidas pela Lei Muni-
cipal Nº 4.311, 12 de janeiro de 2015; 

§2º. O Conselho Municipal de Saúde é órgão integrado à Secreta-
ria Municipal de Saúde da Serra, a qual fornecerá a infraestrutura 
necessária ao seu funcionamento, em conformidade com as dispo-
sições estabelecidas na Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 
e na Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Art. 2º. O Conselho Municipal de Saúde da Serra tem por finalida-
de atuar na formulação e controle da execução da Política Muni-
cipal de Saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
nas estratégias e na promoção do processo de controle social em 
toda sua amplitude, no âmbito dos setores públicos e privado.

PARTE I

DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I

DA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA

Art. 3º. O Conselho Municipal de Saúde da Serra é composto por 
16 membros titulares e 32 membros suplentes, na forma do artigo 

Parágrafo único. Cada entidade ou movimento social poderá votar 
até o limite do número de vagas disponíveis no segmento do qual 
fazem parte, ainda que o número de representantes presentes 
seja superior ou inferior.

Art. 13. A cédula de votação será confeccionada antes da Assem-
bléia Eleitoral e conterá a identificação do segmento e a relação 
das entidades e movimentos que concorrerão, devendo ser entre-
gue a cada delegado somente no momento em que este se dirigir 
à mesa de votação.

Art. 14. O delegado credenciado deverá dirigir-se ao local de vo-
tação munido de seu crachá de identificação e documento de iden-
tidade original e, após assinar a listagem de delegados inscritos, 
receberá a cédula de votação.

Art. 15. Antes do início da votação, a urna será obrigatoriamente 
conferida pelos componentes da mesa de votação.

Seção II

Da apuração, dos Recursos e das Impugnações

Art 16. A apuração dos votos será realizada pelos membros da 
mesa de votação e acompanhada pelos presentes.

§1º Antes da abertura da urna, a mesa coordenadora se pronun-
ciará sobre pedidos de impugnação e as ocorrências registradas 
durante os procedimentos de votação.

§2º Quando houver discordância com relação à manifestação da 
mesa coordenadora sobre os pedidos de impugnação, recursos e 
ocorrências pela parte interessada, esta poderá solicitar manifes-
tação da Comissão Eleitoral.

§3º Todas as ocorrências, pedidos de impugnação e recursos de-
verão ser registrados nominalmente na Ata da Assembléia, a ser 
lavrada e assinada ao final dos trabalhos pela Comissão Eleitoral, 
pela mesa coordenadora e pelos representantes eleitos, estes últi-
mos representando as categorias presentes.

Art. 18. Finalizadas as manifestações da mesa Coordenadora e 
da Comissão Eleitoral sobre os pedidos de impugnação, recursos 
e ocorrências, a mesa de votação procederá a abertura das urnas 
e início das apurações.

§ 1º A entidade ou movimento social que obtiver maior número 
de votos terá o direito de indicar os representantes titular e/ou 
suplente do segmento dos usuários.

§ 2º Em caso de empate, deverá haver uma nova votação imedia-
tamente para preenchimento das vagas restantes, de modo que 
prevaleça o turno único de votação.

Art. 19. Persistindo o empate nas votações, será considerado 
como critério de classificação o tempo de atuação da entidade no 
Município, apurado com base na documentação apresentada no 
ato de inscrição.

Art. 20. Após homologado pela Comissão Eleitoral, o resultado 
final da votação será divulgado através de edital e será afixado na 
sede da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde da 
Serra na data prevista de 20 de março de 2015.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde da Serra, através 
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Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos, convocada 
pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de 
Saúde.

§ 2º. As Comissões às quais se refere o caput deste artigo poderão 
ser instituídas para estudos, elaboração e acompanhamento de 
projetos de interesse do Conselho e da Secretaria Municipal de 
Saúde, podendo ser permanentes ou temporárias, mas sempre 
paritárias na sua composição.

§ 3º. O Conselho poderá instituir grupos de trabalho, que poderão 
ter integrantes conselheiros e/ou não conselheiros. 

Art.12º. A Secretaria Executiva tem como atribuição prestar apoio 
e assessoria administrativa necessários ao funcionamento do Con-
selho.

§ 1º. A Secretaria Executiva será formada por 01 (uma) Secretária 
e por 02 (dois) auxiliares administrativos preferencialmente efeti-
vos, cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

§ 2º. O Secretário Executivo fará parte das reuniões do CMSS, com 
direito a voz e sem direito a voto.

§ 3º. O Secretário Executivo será subordinado ao Pleno do CMSS.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 13º. Compete ao Conselho Municipal de Saúde da Serra:

I. fortalecer a participação e o controle social no SUS, mobilizar e 
articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princí-
pios constitucionais que fundamentam o SUS;

II. elaborar e, sempre que necessário, revisar o Regimento Interno 
próprio e outras normas de funcionamento, observada a normati-
zação do Conselho Nacional de Saúde em vigor;

III. discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das 
diretrizes aprovadas pelas Conferências Municipais de Saúde e Ple-
nárias Municipais, Conferências Estaduais e Nacionais de Saúde, 
observadas as disposições legais;

IV. propor diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Saú-
de e deliberar sobre seu conteúdo, bem como proceder sua re-
visão periódica, de acordo com as situações epidemiológicas do 
Município e a capacidade organizacional dos serviços municipais 
de saúde;

V. apreciar, avaliar e aprovar estratégias para formulação e contro-
le da execução da Política e do Plano Municipal de Saúde, incluindo 
seus aspectos econômicos e financeiros, bem como propor estra-
tégias para aplicação das políticas de saúde aos setores público e 
privado;

VI. analisar, discutir e aprovar o Relatório de Gestão, com a pres-
tação de contas e informações financeiras da Secretaria Municipal 
de Saúde;

VII. estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento 
da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados insti-
tuídos no Município;

VIII. deliberar sobre os programas de saúde e propor a adoção de 
critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os 
face ao processo de incorporação de avanços científicos e tecnoló-
gicos na área da saúde;

IX. propor ao Chefe do Poder Executivo minutas de projetos de lei, 
a serem encaminhados ao Poder Legislativo Municipal;

X. avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o 
funcionamento do SUS no âmbito municipal;

XI. acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de assistência à 
saúde, prestados através de contratos, consórcios e convênios por 
órgãos e entidades públicas e/ou privadas no âmbito do Município 
da Serra;

XII. acompanhar, avaliar e fiscalizar o funcionamento dos serviços 

4º e incisos da Lei Municipal n.º 4.311 de 12 de janeiro de 2015.

§ 1º. Os processos de eleição e indicação de membros para com-
posição do Conselho Municipal de Saúde deverão ser realizados 
no segundo semestre dos anos pares, e sua nomeação deverá 
ocorrer até o final do mês de janeiro do ano subsequente, por ato 
do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º. A eleição dos Conselheiros Municipais de Saúde, para os 
segmentos que se aplicar, será realizada na forma de Regimen-
to Eleitoral próprio, elaborado pela Comissão Eleitoral e aprovado 
pelo Pleno do Conselho, com maioria absoluta de votos.

Art. 4º. O Presidente e o Vice Presidente, a serem eleitos entre 
os membros titulares do Conselho, serão escolhidos por meio de 
voto aberto em reunião extraordinária convocada especialmente 
para este fim, a se realizar antes da segunda reunião ordinária do 
Pleno do Conselho de cada mandato, com quorum mínimo de 2/3 
dos Conselheiros Titulares.

Art. 5º. O mandato do Presidente, do Vice Presidente e dos Con-
selheiros Titulares e Suplentes é de 02 (dois) anos, admitida uma 
única recondução consecutiva, à exceção do Secretário Municipal 
de Saúde, que é membro nato do Conselho.

Parágrafo Único. A recondução prevista no caput deste artigo obe-
decerá ao mesmo disciplinamento da primeira eleição do candi-
dato.

Art. 6º. No caso de ausências ou impedimentos eventuais ou 
temporários, o Presidente é substituído pelo Vice Presidente, pelo 
Conselheiro mais antigo no cargo ou pelo mais idoso, nesta ordem.

Art. 7º. No caso de renúncia, morte, impedimento definitivo ou 
perda de mandato pelo Presidente, assumirá o Vice Presidente, o 
Conselheiro mais antigo no cargo ou o mais idoso, nesta ordem, 
até nova nomeação, sem prejuízo de suas atribuições.

Art. 8º. O Conselho exercerá suas atribuições por meio da seguin-
te estrutura:

I. Pleno.

II. Mesa Diretora.

III. Conferências, Plenárias, Comissões e Grupo de Trabalho.

IV. Secretaria Executiva.

Art. 9º O Pleno do CMSS a que se refere o inciso I do artigo ante-
rior é a instância máxima de deliberação do Conselho, composta 
pelos conselheiros titulares e suplentes.

§ 1º. Nas reuniões do Pleno, terão direito a voz todos os conse-
lheiros, mas somente terão direito a voto os conselheiros titulares;

§ 2º. Na ausência de conselheiro titular, este poderá ser regular-
mente substituído pelo respectivo suplente, que terá o direito de 
voto enquanto perdurar a substituição.

Art .10º A Mesa Diretora do Conselho é composta por 4 membros 
titulares, sendo 1 representante titular do gestor, 1 representante 
titular dos trabalhadores de saúde e 2 representantes titulares dos 
usuários, constituindo-se dos seguintes cargos: 

I. Presidente do Conselho Municipal de Saúde;

II. Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde;

III. 1° Secretário;

IV. 2° Secretário; 

§ 1º. O Presidente e o Vice-Presidente são membros natos da 
Mesa Diretora, obedecida a paridade estabelecida no caput deste 
artigo.

§ 2º. A Mesa Diretora do Conselho será eleita pelo Pleno até a 
segunda reunião ordinária de cada mandato.

Art.11º. O Conselho poderá realizar conferências, bem como ins-
taurar comissões internas e intersetoriais e plenárias ordinárias e 
extraordinárias, nos termos das Leis Federais nº 8.080/1990 e n.º 
8.142/1990.

§ 1º. Nos termos da Lei Federal n.º 8.142/90, art. 1º, § 1º, a 
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XXXI. apresentar proposta orçamentária anual das despesas do 
CMSS, observada os limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
da receita do Município.

CAPÍTULO III

DO PLENO

Art. 14º.. O Pleno do Conselho se reunirá ordinariamente uma 
vez por mês, bem como extraordinariamente quando convocado 
pelo Presidente ou a requerimento por maioria simples de seus 
membros titulares.

§ 1º. As reuniões ordinárias do Pleno do CMSS serão comunicadas 
aos respectivos membros com antecedência mínima de 5 dias e as 
extraordinárias com antecedência de, no mínimo, 48 horas.

§ 2º. As reuniões extraordinárias objetivam deliberar sobre maté-
ria urgente e inadiável.

Art. 15º. Fica estabelecido o quórum mínimo de 1/3 dos membros 
titulares para instalação das reuniões do Pleno do CMSS.

Art. 16º. As deliberações do Pleno serão tomadas por maioria sim-
ples (metade mais um) dos conselheiros titulares presentes, exce-
tuando-se os quóruns especificados na Lei n.º 4.311/14.

Art. 17º.O regimento interno do Conselho e suas alterações serão 
aprovados por 2/3 dos conselheiros titulares presentes, em con-
vocação específica.

Art. 18º. As deliberações do Pleno do Conselho, observado o quó-
rum estabelecido, serão tomadas mediante:

I. Resoluções, destinadas a disciplinar matéria de competência le-
gal do Conselho, homologadas pelo poder legalmente constituído 
e publicadas no Diário Oficial do município. 

II. Recomendações sobre tema ou assunto específico, que não 
seja de competência direta do Conselho, mas tenha relevância e/
ou seja necessário, dirigidas a instituições;

III. Moções que expressem o juízo do Conselho sobre fatos ou 
situações, com o propósito de manifestar reconhecimento, apoio, 
crítica ou oposição.

Art. 19º. As resoluções do Conselho serão homologadas pelo Se-
cretário Municipal de Saúde e publicadas no prazo máximo de 30 
dias após sua aprovação pelo Pleno. 

Parágrafo único. Na hipótese de não homologação, a matéria de-
verá retornar ao Conselho na reunião seguinte, acompanhada de 
justificativa e proposta alternativa daquele que deixou de homolo-
gar, para nova deliberação.

Art. 20º. Em situações de urgência e na impossibilidade de convo-
cação de reunião extraordinária, o Presidente do Conselho poderá 
editar resoluções, ad referendum do Pleno.

§ 1º. As Resoluções ad referendum deverão ser submetidas ao 
Pleno do Conselho para aprovação na primeira reunião subse-
quente;

§ 2º. A não aprovação de Resolução ad referendum pelo Ple-
no quando de sua apreciação acarretará sua invalidação, fazendo 
com que deixe de produzir efeitos a partir de então.

Art. 21º. As deliberações do CMSS serão registradas em atas 
pela Secretaria Executiva do Conselho, que serão enviadas para 
os membros do CMSS de acordo com a convocatória da Reunião 
Ordinária para leitura e análise, e aprovação do Pleno, não sendo 
necessário a leitura da ata no inicio da reunião.

CAPÍTULO IV

DA PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA

Art. 22º. O Presidente do Conselho terá direito a voto, assim como 
os demais conselheiros municipais, sendo dele o voto de desem-
pate.

Art. 23º. O Presidente e o Vice Presidente não poderão pertencer 

prestados à população pelas pessoas físicas e jurídicas, de natu-
reza pública ou privada, integrantes do SUS, no âmbito municipal;

XIII. aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, conside-
rando as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias;

XIV. avaliar, acompanhar e fiscalizar a programação e execução or-
çamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde, fiscalizando 
a movimentação dos recursos repassados à Secretaria Municipal 
de Saúde;

XV. incentivar e participar da implantação e funcionamento dos 
conselhos locais dos serviços públicos municipais de saúde em 
cada unidade de saúde;

XVI. ter acesso garantido aos diversos sistemas de informação em 
saúde, devendo a Secretaria Municipal de Saúde garantir meca-
nismos adequados que visem a melhor compreensão das informa-
ções geradas;

XVII. estabelecer a periodicidade de convocação e organizar a 
Conferência Municipal de Saúde, propor sua convocação ordinária 
ou extraordinária e estruturar a comissão organizadora, submeter 
o respectivo regimento e programa ao Pleno do Conselho, convo-
car a sociedade para a participação nas pré-conferências e confe-
rências de saúde;

XVIII. estimular a articulação entre o Conselho, entidades, movi-
mentos populares, instituições públicas e privadas para a promo-
ção da saúde;

XIX. acompanhar a implementação das deliberações constantes 
do relatório das plenárias dos Conselhos de Saúde Estadual e Na-
cional;

XX. estabelecer ações de informação, educação e comunicação 
em saúde e divulgar as funções e competências do Conselho, seus 
trabalhos e decisões por todos os meios de comunicação, incluin-
do informações sobre as agendas, datas e local das reuniões;

XXI. avaliar, quadrimestralmente, as prestações de contas da Se-
cretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o artigo 41 da 
Lei Federal Complementar nº 141/2012 ou outra que vier a lhe 
substituir;

XXII. participar das audiências públicas ordinárias e extraordiná-
rias; verificar se os critérios estabelecidos pelo Município relativos 
à localização e tipo de unidades prestadoras de serviços de saúde 
públicos e privados, no âmbito do SUS, estão consoantes com o 
diagnóstico de saúde do Município, necessidades epidemiológicas 
e sociais;

XXIII. examinar propostas e denúncias de indícios de irregulari-
dades, responder no seu âmbito a consultas sobre assuntos per-
tinentes às ações e aos serviços de saúde, bem como apreciar 
recursos a respeito das deliberações do Conselho;

XXIV. encaminhar denúncias ao Gestor Municipal, ao Ministério 
Público e ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para 
serem apuradas, conforme legislação vigente, devendo a Secreta-
ria Municipal de Saúde possibilitar o acompanhamento pelo CMSS;

XXV. deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanen-
te para o controle social, de acordo com as Diretrizes e a Política 
Nacional de Educação Permanente para Controle Social do SUS;

XXVI. estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre as-
suntos e temas na área de saúde no âmbito municipal;

XXVII. incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático 
com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legis-
lativo, meios de comunicação, bem como setores relevantes não 
representados no CMSS;

XXVIII. acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pes-
quisas aprovadas pelo CMSS;

XXIX. deliberar, encaminhar e avaliar a Política de Gestão do Tra-
balho e Educação para a Saúde do SUS;

XXX. atualizar periodicamente as informações sobre o CMSS no 
Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS); e
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Art. 29º. A critério do Plenário, visando melhor funcionamento do 
Conselho Municipal de Saúde da Serra, poderão ser criadas Comis-
sões Instersetoriais, Setoriais e Grupos de Trabalho permanentes 
ou transitórios, que terão caráter essencialmente complementar 
à atuação do Conselho Municipal de Saúde – CMS, articulando 
e integrando órgãos, instituições e entidades que geram os pro-
gramas, suas execuções e os conhecimentos e tecnologias afins, 
recolhendo e processando-os, visando à produção de subsídios, 
propostas e recomendações ao Plenário do Conselho Municipal de 
Saúde – CMS.

Art. 30º. As Comissões e Grupos de Trabalho de que trata o art. 
30 deste Regimento, serão constituídos pelo Conselho, contando 
cada membro com respectivo suplente, que o substituirá nos seus 
impedimentos, ambos aprovados pelo Pleno e designados pelo 
presidente do Conselho.

§ 1º. Comissões Intersetoriais, Setoriais e Grupos de Trabalho 
permanentes ou transitórios serão compostos por no máximo 04 
(quatro) conselheiros, titular ou suplente, indicados pelo Plenário;

§ 2º. Os Grupos de Trabalho, instituídos pelo Plenário do Conselho 
Municipal de Saúde - CMS têm a finalidade de fornecer subsídios 
de ordem técnica, administrativa, econômico-financeira e jurídica 
com prazo determinado de funcionamento.

Art. 31º. As Comissões e Grupos de Trabalho serão dirigidos por 
um Coordenador, eleito entre seus pares, que coordenará os tra-
balhos, com direito a voz e voto, sendo a coordenação exercida 
por um conselheiro titular e um coordenador-adjunto escolhido 
pela própria Comissão.

Art. 32º.Nenhum conselheiro poderá participar simultaneamente 
de mais de duas Comissões Permanentes.

Art. 33º. Será substituído o membro da Comissão ou Grupo de 
Trabalho que faltar, sem justificativa apresentada até 48 horas 
após a reunião, a 02 (duas) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) 
intercaladas, no período de 01 (um) ano.

Parágrafo único. Caberá à Secretaria Executiva comunicar ao Con-
selho Municipal de Saúde das faltas injustificadas de seus mem-
bros para providenciar a sua substituição.

Art. 34º. A constituição e funcionamento de cada Comissão e 
Grupo de Trabalho serão estabelecidos em Resolução específica 
e deverão estar embasados na explicitação de suas finalidades, 
objetivos, produtos, prazos e demais aspectos que identifiquem 
claramente a sua natureza.

Art 35º. Aos coordenadores das Comissões e Grupos de Trabalho 
compete:

I. Coordenar os trabalhos;

II. Promover condições necessárias para que as Comissões ou 
Grupos de Trabalho atinjam sua finalidade, incluindo a articulação 
com os órgãos e entidades geradores de estudos, propostas, nor-
mas e tecnologias;

III. Designar secretário ad hoc para cada reunião;

IV. Apresentar relatório conclusivo ao Secretário Executivo sobre 
a matéria submetida a estudo, dentro do prazo fixado pelo Con-
selho, acompanhado de todos os documentos que se fizerem ne-
cessários ao cumprimento de suas finalidades, bem como das atas 
das reuniões assinadas pelos participantes, para encaminhamento 
ao Pleno do Conselho;

V. Assinar as atas das reuniões e as recomendações elaboradas 
pela Comissão ou Grupo de Trabalho encaminhando-as ao Plená-
rio do Conselho.

Art. 36º. - Aos membros das Comissões ou Grupo de Trabalho 
competem:

I. Realizar estudos, apresentar proposições, apreciar e relatar as 
matérias que lhes forem distribuídas;

II. Requerer esclarecimentos que lhes forem úteis para melhor 
apreciação da matéria;

III. Elaborar documentos que subsidiem as decisões das Comissões 

ao mesmo segmento de representação.

Art. 24º. O Presidente e o Vice Presidente, por descumprimento 
da legislação do Conselho, poderão ser destituídos de seus cargos 
após representação por escrito e assinados por 1/3 dos conselhei-
ros titulares, assegurado o direito de ampla defesa.

Parágrafo único. A destituição do Presidente e/ou do Vice Presi-
dente somente poderá ocorrer, se aprovada com quórum mínimo 
de 2/3 dos conselheiros titulares, em reunião extraordinária con-
vocada especificadamente para este fim.

Art. 25º Destituído o Presidente, assumirá o Vice Presidente, que 
passará a exercer as funções do cargo pelo período remanescente 
até a próxima eleição.

§ 1º. Ocorrendo as circunstâncias do caput deste artigo, convo-
ca-se reunião extraordinária para eleição de novo Vice Presidente 
entre os conselheiros titulares, observando-se as mesmas regras 
da eleição ordinária.

§ 2º. Destituídos o Presidente e o Vice Presidente, convoca-se 
reunião extraordinária para realização de nova eleição entre os 
conselheiros titulares, observando-se as mesmas regras da eleição 
ordinária.

§ 3º. Nos casos de eleições extraordinárias previstas nos §§ 1º e 
2º deste artigo, os eleitos assumirão os respectivos cargos somen-
te pelo período restante do mandato de seus antecessores.

Art. 26º Compete ao Presidente do Conselho:

I. convocar e presidir as reuniões do Conselho;

II. coordenar os trabalhos do Conselho;

III. cumprir e fazer cumprir as resoluções do Conselho;

IV. assinar e encaminhar para demais providências as resoluções 
aprovadas;

V. prover meios junto à Secretaria Municipal de Saúde para viabi-
lizar as atividades pertinentes ao Conselho;

VI. convidar qualquer conselheiro para substituir o Secretário Exe-
cutivo, caso este falte à reunião.

Art. 27º Compete ao Vice Presidente do Conselho substituir o 
Presidente nas suas ausências e em seus impedimentos legais e 
eventuais, exercendo, neste caso, as competências já atribuídas 
ao Presidente.

§ 1º. Nas ausências do Presidente e do Vice-Presidente, o Pleno 
indicará um conselheiro titular para presidir a reunião mediante 
voto da maioria simples.

§ 2º. Durante a substituição prevista neste artigo, o Presidente 
em Exercício desempenhará apenas as atribuições pertinentes à 
direção da reunião.

CAPÍTULO V

DA MESA DIRETORA

Art. 28º. Compete à Mesa Diretora do Conselho:

I. encaminhar os processos administrativos e políticos a serem 
deliberados pelo Pleno do Conselho;

II. elaborar as pautas das reuniões ordinárias do Conselho e tomar 
as providências necessárias à regularidade dos trabalhos de acor-
do com o Regimento Interno;

III. promover articulações políticas com órgãos e instituições, in-
ternos e externos, para garantir a intersetorialidade do controle 
social e a articulação com outros conselhos de políticas públicas;

CAPÍTULO VI

DAS CONFERÊNCIAS, PLENÁRIAS, COMISSÕES E GRUPO DE 
TRABALHO
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Parágrafo único. Dentre os integrantes da Comissão Eleitoral, se-
rão indicados um Presidente, um Vice Presidente e um Secretário.

Art. 43º. Compete à Comissão Eleitoral: 

I. Conduzir e supervisionar o processo eleitoral e deliberar, em 
última instância, sobre questões a ele relativas;

II. Requisitar ao Conselho Municipal de Saúde todos os recursos 
necessários para realização do processo eleitoral;

III. Instruir, qualificar e julgar pedidos de revisão de registro de 
candidatura e outros assuntos que venham a ser questionados 
durante o processo eleitoral;

IV. Exercer a coordenação geral das Assembléias Eleitorais dos 
segmentos, exclusivamente convocadas para este fim;

V. Divulgar o resultado eleitoral;

VI. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde relatório do resul-
tado do pleito, bem como as atas das Assembléias Eleitorais rea-
lizadas no prazo de 5 dias úteis após a proclamação do resultado;

VII. Indicar a mesa coordenadora para condução dos trabalhos 
durante as Assembléias dos segmentos, a ser composta por 01 
(um) coordenador, 01 (um) secretário e 01 (um) relator;

VIII. Instruir, qualificar e julgar, em grau de recurso, decisões da 
mesa coordenadora relativas a assuntos que venham a ser ques-
tionados na Assembléia Eleitoral.

Parágrafo único. Os membros da mesa coordenadora serão in-
dicados entre os conselheiros titulares ou suplentes, bem como 
entre os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, efetivos ou 
comissionados, que não estejam concorrendo ao pleito eleitoral.

Art. 44º. Compete ao presidente da Comissão Eleitoral:

 

I. Coordenar o processo eleitoral desde sua instauração até a con-
clusão do pleito;

II. Recolher a documentação e o material utilizados na votação e 
proceder a divulgação dos resultados e das atas após a realização 
das Assembléias Eleitorais.

Parágrafo Único. Substituirá o Presidente da Comissão, no caso de 
impedimento, e suceder-lhe-á no caso de vacância, o Vice Presi-
dente. 

Seção II

Das Inscrições

Art. 45º. O Regimento Eleitoral deverá estabelecer as formas de 
inscrição, bem como a previsão de datas e horários em que aquela 
estará disponível, indicando todos os meios de contato disponíveis 
do responsável para esclarecimentos aos candidatos.

Art. 46º. Os representante de entidades e movimentos sociais 
que se candidatarem à vaga no Conselho Municipal de Saúde da 
Serra do segmento de Usuários do Sistema Único de Saúde deve-
rão apresentar, no ato da inscrição, documentos comprobatórios 
de sua constituição legal e de indicação de seus delegados, bem 
como outros que se fizerem necessários, os quais deverão ser 
elencados pelo Regimento Eleitoral.

Art. 47º. Encerrado o prazo das inscrições, a Comissão Eleitoral 
fará publicar a lista dos candidatos que tiveram suas inscrições 
aceitas e abrirá prazo de 48 horas para impetração de recursos, os 
quais deverão ser julgados também dentro de 48 horas.

Parágrafo único. Após a análise dos recursos, a Comissão Eleitoral 
fará publicar a lista final das inscrições homologadas.

Seção III

Do Pleito

ou Grupos de Trabalho.

CAPÍTULO VI

DO SECRETÁRIO EXECUTIVO

Art. 37º. Compete ao Secretário Executivo do Conselho:

I. encaminhar e divulgar as deliberações do Conselho;

II. comunicar aos conselheiros municipais de saúde a convocação 
das reuniões ordinárias e/ou extraordinárias;

III. assinar expedientes oriundos das reuniões do Conselho;

IV. manter atualizados os arquivos de leis, normas, correspondên-
cias e demais documentos encaminhados;

V. divulgar aos membros do Conselho, bem como às comunidades 
e entidades prestadoras de serviços, o cronograma de reuniões, 
local e horário das mesmas;

VI. participar das reuniões do Conselho, registrando atas das reu-
niões realizadas;

VII. realizar outras atividades afins.

PARTE II

DA INDICAÇÃO E DAS ELEIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO

CAPÍTULO I

DA ELEIÇÃO

Art. 38º. Serão escolhidos necessariamente por meio de eleição 
os Conselheiros titulares e suplentes dos segmentos dos represen-
tantes dos trabalhadores da área da saúde e dos usuários do SUS.

§ 1º. O processo eleitoral a que se refere o caput deste artigo 
será coordenado por Comissão Eleitoral especialmente designada 
para este fim, observados os §§ do artigo 3º deste Regimento 
Interno.

§ 2º. A eleição será regulamentada por meio de Regimento Elei-
toral, que detalhará os procedimentos a serem observados para 
realização do pleito.

§ 3º. A eleição se dará por meio de Assembléia Eleitoral.

Art. 39º. As definições a respeito das vagas reservadas a cada seg-
mento, bem como suas subdivisões, devem obedecer ao disposto 
no artigo 4º da Lei Municipal n.º 4.311/2014.

Art 40º. O Regimento Eleitoral deverá ser elaborado a cada pleito 
pela respectiva Comissão, de modo a possibilitar o aprimoramento 
e a transparência do processo e dos procedimentos que o inte-
gram, devendo ser submetido à aprovação do Pleno do Conselho.

Art. 41º. O Regimento Eleitoral deverá apresentar previsão de 
data e local para a realização da Assembléia, os quais serão ratifi-
cados ou retificados por meio de Edital de Convocação.

Seção I

Da Comissão Eleitoral

Art. 42º. A Comissão Eleitoral contará com 05 (cinco) membros 
indicados pelos respectivos segmentos, devendo ser aprovada 
pelo Pleno do Conselho e instituída por meio de Resolução, sendo 
composta obrigatoriamente por:

I. 01 (um) representante da gestão

II. 02 (dois) representantes do segmento dos usuários.

III. 02 (dois) representantes do segmento dos trabalhadores da 
saúde.
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Municipal e dos prestadores de serviços do SUS, na proporção 
prevista no artigo 4º da Lei Municipal n.º 4.311/2014.

Parágrafo único. Nos segmentos mencionados no caput deste ar-
tigo, a forma de escolha dos representantes a serem indicados a 
ocupar uma vaga no Conselho ficará a cargo do próprio segmento.

Art. 60º. A Secretaria Executiva do Conselho deverá oficiar às en-
tidades ligadas aos segmentos do Poder Público Municipal e dos 
prestadores de serviços do SUS para comunicar dos prazos para 
indicação dos nomes de seus representantes, com antecedência 
mínima de 40 (quarenta) dias antes da posse dos Conselheiros, de 
modo a conceder tempo hábil para que se articulem.

Parágrafo único. A Comissão Eleitoral poderá orientar os prestado-
res de serviços do SUS quanto aos procedimentos a serem adota-
dos para proceder à escolha de seus representantes.

CAPÍTULO III

DA PERDA DO MANDATO

Art 61º.Perderá o mandato o conselheiro: 

I. que faltar injustificadamente até 3 sessões consecutivas ou até 
5 alternadas em cada ano de mandato;

II. por descumprimento da legislação do CMSS, por meio de repre-
sentação por escrito assinada por 1/3 dos conselheiros titulares, 
assegurado o direito de ampla defesa.

§ 1º A justificativa da ausência às sessões do CMSS deverá ser 
feita previamente a sua realização por qualquer meio de comuni-
cação, devendo ser oficializada com antecedência de até 48 horas 
no caso de sessão ordinária e de até 24 horas no caso de sessão 
extraordinária.

§ 2º O conselheiro faltante somente terá sua ausência justificada, 
caso observe o disposto no parágrafo anterior.

§ 3º A perda de mandato somente poderá ocorrer se aprovada 
com quórum mínimo de 2/3 dos conselheiros titulares, em reunião 
extraordinária convocada especificadamente para este fim.

§ 4º As entidades que compõem o CMSS deverão, obrigatoriamen-
te, substituir seus representantes no prazo de até 30 dias, caso 
haja perda de mandato nos termos deste artigo, após a comuni-
cação feita pela Secretaria Executiva do CMSS, sob pena de perda 
de representação da entidade, respeitando a proporcionalidade de 
representação de cada segmento, nos termos do artigo 4º desta 
Lei, na forma do Regimento Interno do CMSS.

§ 5º As entidades que integram o CMSS poderão substituir, a qual-
quer tempo, seus membros titulares e/ou suplentes, exceto nos 
casos em que a indicação de representante do segmento exija a 
escolha por meio de eleição.

§ 6º O disposto neste artigo não se aplica ao Presidente e ao Vi-
ce-Presidente do CMSS, que somente serão substituídos em caso 
de perda de mandato, nos termos do artigo 14 da Lei nº 4.311 de 
12 de janeiro de 2015.

PARTE III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 62º. As reuniões do Conselho Municipal de Saúde serão públi-
cas e todos os presentes terão direito a voz.

Art. 63º. O Conselho poderá requisitar informações e/ou partici-
pações em sessões de órgãos e/ou entidades públicas e privadas, 
bem como a colaboração de pessoas físicas e/ou jurídicas de notó-
rio saber, quando necessário ao cumprimento de suas atribuições.

Art. 64º. As prestações de contas das entidades ligadas ao SUS 
no âmbito do Município deverão ser encaminhadas ao Conselho 
para apreciação.

§ 1º. As entidades referidas no caput deste artigo deverão 

Art. 48º. O credenciamento dos delegados inscritos como repre-
sentantes das entidades e dos movimentos sociais será na mesma 
data e local da Assembléia Eleitoral do segmento, em horário a ser 
divulgado no Edital de Convocação.

Art. 49º. O delegado credenciado receberá um crachá de identi-
ficação que lhe dará direito de acesso ao local de realização da 
Assembléia Eleitoral.

Art. 50º. A Comissão Eleitoral procederá à primeira chamada 
para as Assembléias Eleitorais, que deverá contar com quorum 
de metade mais um dos delegados credenciados para abertura 
dos trabalhos, e fracassada esta, meia hora após proceder-se-á a 
segunda chamada, quando se abrirão os trabalhos independente 
do quorum, com encerramento no máximo às 18 horas do mesmo 
dia.

Art 51º. Na ausência do delegado titular até a realização da se-
gunda chamada, assumirá o delegado suplente, ainda que o titular 
venha a comparecer posteriormente.

Art. 52º. A escolha dos representantes titulares e suplentes pode-
rá ocorrer por aclamação, caso haja consenso durante as plená-
rias, ou por votação, caso não haja consenso.

§ 1º. Ocorrendo a eleição por aclamação, proceder-se-á a assi-
natura da Ata da Plenária assinada pelos representantes dos seg-
mentos participantes.

§ 2º. Havendo necessidade de votação, o escrutínio será secreto, 
devendo ser designada uma mesa de votação para receber e con-
tabilizar os votos.

§ 3º. A mesa de votação será designada pela mesa coordenadora.

§ 4º. A entidade ou movimento social que obtiver maior número 
de votos terá o direito de indicar os representantes titular e/ou 
suplente do segmento dos usuários.

§ 5º. Em caso de empate, deverá haver uma nova votação imedia-
tamente para preenchimento das vagas restantes, de modo que 
prevaleça o turno único de votação.

§ 6º. Persistindo o empate nas votações, será considerado como 
critério de classificação o tempo de atuação da entidade no Mu-
nicípio, apurado com base na documentação apresentada no ato 
de inscrição.

Art. 53º. Os pedidos de impugnação e as ocorrências registradas 
durante os procedimentos de votação serão objeto de pronuncia-
mento da mesa coordenadora e, em caráter recursal, da Comissão 
Eleitoral antes de iniciada a contagem dos votos.

Art. 54º. Todas as ocorrências, pedidos de impugnação e recursos 
deverão ser registrados nominalmente na Ata da Assembléia, a ser 
lavrada e assinada ao final dos trabalhos pela Comissão Eleitoral, 
pela mesa coordenadora e pelos representantes eleitos, estes últi-
mos representando as categorias presentes.

Art 55º. .A entidade ou movimento social que obtiver maior núme-
ro de votos terá o direito de indicar os representantes titular e/ou 
suplente do segmento dos usuários.

Art.56º. Em caso de empate, deverá haver uma nova votação 
imediatamente para preenchimento das vagas restantes, de modo 
que prevaleça o turno único de votação.

Art. 57º. Persistindo o empate nas votações, será considerado 
como critério de classificação o tempo de atuação da entidade no 
Município, apurado com base na documentação apresentada no 
ato de inscrição.

Art. 58º. Após homologado pela Comissão Eleitoral, o resultado 
final da votação será divulgado através de edital e será afixado 
na sede da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde 
da Serra.

CAPÍTULO II

DA INDICAÇÃO

Art. 59º. Serão indicados pelos respectivos segmentos os Con-
selheiros titulares e suplentes representantes do Poder Público 
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RESOLUÇÃO 353/2015 CMS
Publicação Nº 10111

RESOLUÇÃO N.º 353 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE DE SERRA.

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde da Serra, em sua 268ª 
Reunião ordinária, realizada no dia 23 de fevereiro de 2015, no 
uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas 
pela Lei nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº. 8142 
de 28 de dezembro de 1990, pela Resolução nº 453 do CNS de 10 
de maio de 2012 e pela Lei Municipal nº. 4.311 de 12 de janeiro 
de 2015. 

CONSIDERANDO: a necessidade de organizar e estabelecer as 
normas para o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de 
Serra – CMSS, a partir da Lei Municipal nº. 4.311 de 12 de janeiro 
de 2015. 

RESOLVE: 

ART. 1. º - Aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Saúde do Município da Serra.

ART. 2. º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assi-
natura.

Serra, 24 de fevereiro de 2015

LUIZ CARLOS REBLIN

Presidente do Conselho Municipal de Saúde da Serra

Secretário Municipal de Saúde da Serra 

RESOLUÇÃO 354/2015 CMS
Publicação Nº 10112

RESOLUÇÃO N.º 352 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE DE SERRA.

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde da Serra, em sua 268ª 
Reunião ordinária, realizada no dia 23 de fevereiro de 2015, no 
uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas 
pela Lei nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº. 8142 
de 28 de dezembro de 1990, pela Resolução nº 453 do CNS de 10 
de maio de 2012 e pela Lei Municipal nº. 4.311 de 12 de janeiro 
de 2015. 

CONSIDERANDO: a necessidade de encaminhar o processo elei-
toral de renovação do Conselho de Saúde do Município da Serra, 
biênio 2015 x 2016 a partir do projeto de Lei municipal nº 4.311 
de 12 de janeiro de 2015, que regulamenta e estrutura o Conselho 
Municipal de Saúde – CMSS.

CONSIDERANDO: que a eleição dos Conselheiros Municipais de 
Saúde, para os segmentos que se aplicar, será realizada na forma 
de Regimento Eleitoral próprio, elaborado por uma Comissão Elei-
toral e aprovado pelo Pleno do Conselho.

RESOLVE: 

ART. 1. º - Aprovar o Regimento Eleitoral dos membros do Con-
selho Municipal de Saúde – CMSS do município da Serra-ES para 
o biênio 2015-2016.

ART. 2. º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assi-
natura.

Serra, 24 de fevereiro de 2015

LUIZ CARLOS REBLIN

Presidente do Conselho Municipal de Saúde da Serra

Secretário Municipal de Saúde da Serra 

comparecer à reunião do Pleno do Conselho quando convocadas 
para esclarecimentos relativos à prestação de contas.

§ 2º Quando a entidade a que se refere o caput deste artigo não 
atender à convocação, caberá ao Conselho adotar as medidas que 
julgar necessárias.

Art. 65º. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde da Serra, através 
da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, garantir 
toda a infraestrutura necessária para que o conselheiros possam 
desempenhar bem e fielmente suas atribuições.

§1º. Os Conselheiros poderão requisitar à Secretaria Executiva do 
Conselho a disponibilização de insumos materiais, alimentação e 
transporte, para uso exclusivo em diligências relacionadas ao Con-
selho.

§ 2º. As requisições deverão ser feitas com um mínimo de 02 
(dois) dias de antecedência, de modo que haja tempo hábil para 
as providências necessárias ao atendimento dos pedidos.

Art. 66º. Os casos omissos neste Regimento, deverão ser levados 
ao Pleno do Conselho, para deliberação.

REGIMENTO aprovado por unanimidade em Reunião ordi-
nária do Conselho n° 0268º em 23 de fevereiro de 2015

Serra, 23 de fevereiro de 2015

LUIZ CARLOS REBLIN

Presidente do Conselho Municipal de Saúde da Serra

RESOLUÇÃO 352/2015 CMS
Publicação Nº 10109

RESOLUÇÃO N.º 352 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE DE SERRA.

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde da Serra, em sua 268ª 
Reunião ordinária, realizada no dia 23 de fevereiro de 2015, no 
uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas 
pela Lei nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº. 8142 
de 28 de dezembro de 1990, pela Resolução nº 453 do CNS de 10 
de maio de 2012 e pela Lei Municipal nº. 4.311 de 12 de janeiro 
de 2015. 

CONSIDERANDO: A importância de Executar o serviço da Pro-
teção Social Especial de Alta complexidade – Acolhimento institu-
cional em Residência Inclusiva de jovens e adultos em situação de 
dependência, que não disponham de condições de auto-susten-
tabilidades ou de retaguarda familiar, conforme plano de atendi-
mento.

RESOLVE: 

ART. 1. º - Autorizar o convênio com a Sociedade Brasileira de 
Cultura Popular RESIDENCIA INCLUSIVA- JOÃO PAULO II, muni-
cípio de Serra-ES.

ART. 2. º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assi-
natura.

Serra, 24 de fevereiro de 2015

LUIZ CARLOS REBLIN

Presidente do Conselho Municipal de Saúde da Serra

Secretário Municipal de Saúde da Serra 
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO 001/2015 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Publicação Nº 10125

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2015 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES, no uso das 
atribuições legais, homologa nos termos do presente edital, dando 
como cumpridas com mérito todas as exigências legais, bem como 
atendidos com satisfação os compromissos com os membros da 
comissão de avaliação do processo seletivo simplificado para con-
tratação temporária de excepcional interesse público, edital nº 
001/2015, secretaria municipal de Educação e Cultura, declarando 
encerrado os trabalhos e homologado o resultado final.

DALTON PERIM

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS
Publicação Nº 10108

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO 

- NÚMERO: 173/14 - 1º ADITIVO 

- CONTRATADO: ÔNIX CONSTRUÇÕES S/A.

- OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA 
DRENAGEM E RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO 
JARDIM LIMOEIRO - POLIGONAL I.

- OBJETIVOS: REPLANILHAMENTO COM ALTERAÇÃO DO VALOR 
DO CONTRATO.

- NOVO VALOR: R$ 393.497,67. 

- PROCESSO: 3.001/2015. 

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO 

- NÚMERO: 174/14 - 1º ADITIVO 

- CONTRATADO: ÔNIX CONSTRUÇÕES S/A.

- OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA 
DRENAGEM E RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO 
JARDIM LIMOEIRO - POLIGONAL II.

- OBJETIVOS: REPLANILHAMENTO COM ALTERAÇÃO DO VALOR 
DO CONTRATO.

- NOVO VALOR: R$ 2.222.570,84. 

- PROCESSO: 3.000/2015. 
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