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RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO/2015 AO 
CREDENCIAMENTO Nº 12/2014 - CLINICA ENDOSUL 
– ENDOSCOPIA DIGESTIVA SUL CAPIXABA

Publicação Nº 12298

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

Resumo do 2º Termo aditivo de Prazo/2015 ao 
Credenciamento nº 12/2014

O Consórcio Público da Região Pólo Sul – Cim Pólo Sul e a 
Clinica Endosul – Endoscopia Digestiva Sul Capixaba – LTDA 
- ME, resolvem firmar 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 
Credenciamento 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, 27 de Março de 2015.

Carlos Roberto Casteglione Dias – Presidente do Cim Pólo 
Sul

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO/2015 
AO CREDENCIAMENTO Nº 28/2014 - CLINORMED - 
CLINICA DE ORTOPEDIA MEDICA 

Publicação Nº 12301

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

Resumo do 2º Termo aditivo de Prazo/2015 ao 
Credenciamento nº 28/2014

O Consórcio Público da Região Pólo Sul – Cim Pólo Sul e 
a Clinormed - Clinica de Ortopedia Medica – LTDA - ME, 
resolvem firmar 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 
Credenciamento 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, 27 de Março de 2015.

Carlos Roberto Casteglione Dias – Presidente do Cim Pólo 
Sul

Consórcios Intermunicipais

Cim Polo Sul - ConSórCio PúbliCo da região 
Polo Sul do eS

PREGÃO 001-2015- CONSÓRCIO PÚBLICO DA 
REGIÃO PÓLO SUL/ES

Publicação Nº 12303

Consórcio Público da Região Pólo Sul/ES

O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL – CIM POLO 
SUL, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
a realização do certame licitatório destinado exclusivamente à 
participação de Empresas de Pequeno Porte, conforme segue:

Pregão nº. 001/2015

Objeto: Locação de Veículo.

Dia: 23/04/2015 - Hora: 14:00 horas.

Local: Presidente Vargas, nº. 470, Sala 101, Centro – Mimoso do 
Sul/ES

O Edital completo à disposição na Sede do Consórcio e na home 
page: www.cimpolosul.com.br.

Mimoso do Sul/ES, 06/04/2015.

George Macedo Vieira

Pregoeiro Oficial 

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO/2015 
AO CREDENCIAMENTO Nº 2/2014 - CENTRO 
OFTALMOLÓGICO CACHOEIRO

Publicação Nº 12295

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

Resumo do 2º Termo aditivo de Prazo/2015 ao 
Credenciamento nº 2/2014

O Consórcio Público da Região Pólo Sul – Cim Pólo Sul e 
a Clinica CENTRO OFTALMOLOGICO CACHOEIRO - LTDA, 
resolvem firmar 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 
Credenciamento 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, 27 de Março de 2015.

Carlos Roberto Casteglione Dias – Presidente do Cim Pólo 
Sul

mailto:www.segov.licitacao@cachoeiro.es.gov.br
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RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO/2015 
AO CREDENCIAMENTO Nº 3/2014 - CLINICA 
RADIOLÓGICA RAGE MIGUEL

Publicação Nº 12300

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

Resumo do 2º Termo aditivo de Prazo/2015 ao 
Credenciamento nº 3/2014

O Consórcio Público da Região Pólo Sul – Cim Pólo Sul e 
CLINICA RADIOLÓGICA RAGE MIGUEL- LTDA, resolvem 
firmar o presente TERMO ADITIVO, considerando que se encontra 
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 
Credenciamento 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, 27 de Março de 2015.

Carlos Roberto Casteglione Dias – Presidente do Cim Pólo 
Sul

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO/2015 
AO CREDENCIAMENTO Nº 7/2014. BIOTESTE 
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS

Publicação Nº 12294

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

Resumo do 2º Termo aditivo de Prazo/2015 ao 
Credenciamento nº 7/2014.

O Consórcio Público da Região Pólo Sul – Cim Pólo Sul e 
BIOTESTE LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS resolvem 
firmar 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 
Credenciamento 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, 27 de Março de 2015.

Carlos Roberto Casteglione Dias – Presidente do Cim Pólo 
Sul

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO/2015 
AO CREDENCIAMENTO Nº 4/2014 - CLINICA LG 
IMAGEM

Publicação Nº 12299

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

Resumo do 2º Termo aditivo de Prazo/2015 ao 
Credenciamento nº 4/2014

O Consórcio Público da Região Pólo Sul – Cim Pólo Sul 
e a Clinica LG Imagem - LTDA, resolvem firmar 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 
Credenciamento 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, 27 de Março de 2015.

Carlos Roberto Casteglione Dias – Presidente do Cim Pólo 
Sul

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO/2015 
AO CREDENCIAMENTO Nº 05/2014 - CLINICA DE 
ULTRASSONOGRAFIA DR. PEDRO NAGIBE LTDA

Publicação Nº 12297

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

Resumo do 2º Termo aditivo de Prazo/2015 ao 
Credenciamento nº 05/2014

O Consórcio Público da Região Pólo Sul – Cim Pólo Sul e 
a CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DR. PEDRO NAGIBE 
LTDA, resolvem firmar 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 
Credenciamento 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,27 de Março de 2015.

Carlos Roberto Casteglione Dias – Presidente do Cim Pólo 
Sul
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Aracruz

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PE 050/2015
Publicação Nº 12344

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 050/15

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de 
veículos: ambulâncias e UTI móvel.

Abertura das propostas: às 09h00min do dia 22/04/2015.

Inicio da disputa: às 09h30min do dia 22/04/2015.

Edital: disponibilizado nos sites PMA: www.aracruz.es.gov.br e 
Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br

Email: pregao@aracruz.es.gov.br

Aracruz, 06 de abril de 2015.

AVISO DE LICITAÇÃO TP 009/2015
Publicação Nº 12337

AVISO 

TOMADA DE PREÇOS 

Nº 009/2015

OBJETO: Contratação de empresa para reforma da Unidade de 
Saúde de Santa Rosa, neste Município.

DATA DO PROTOCOLO: até as 13 horas do dia 30/04/2015 
no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, sito à Rua 
Padre Luiz Parenzi, 710, Centro, Aracruz – ES.

DATA DA ABERTURA: 30/04/2015 às 14 horas na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, à Avenida Morobá, nº 20 - 
Morobá - Aracruz - ES. 

O Edital estará à disposição dos interessados no Site da Prefeitura 
Municipal www.aracruz.es.gov.br

Aracruz, 06 de Abril de 2015

Idelblandes Zamperlini

Presidente da CPL

AVISO DE PP46/15
Publicação Nº 12305

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial SRP nº 046/15

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
futuros de manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, 
médios e pesados, máquina leves, pesadas, equipamentos e 
motos oficiais da PMA.

CREDENCIAMENTO: 22/04/2015 às 13h00min.

Edital: www.aracruz.es.gov.br

Email: pregao@aracruz.es.gov.br

Aracruz, 01 de Abril de 2015.

Afonso Cláudio

Prefeitura

DISPENSA Nº 005-2015 SAÚDE 
Publicação Nº 12304

diSPenSa de liCitaÇão n° 005/2015

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Afonso Cláudio, 
Estado do Espírito Santo, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei nº 
8.666/93, bem como no parecer da Procuradoria do Município de 
Afonso Cláudio, constante da Solicitação nº 71/2014, protocolizada 
sob n° 000847/2015, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO para 
contratação da empresa CAMPO FÉRTIL COMÉRCIO LTDA , no 
valor global de R$ 3.888,00 (tres mil, oitocentos e oitenta e oito 
reais), para despesas para aquisição de material de consumo para 
manutenção da piscina do Centro Municipal de Promoção à Saúde, 
atendendo a Secretaria Municipal de Saúde.

Ratifico o ato de Dispensa de Licitação nº 005/2015, constante do 
Processo nº 00847/2015, para realização da Contratação.

Dotação Orçamentária: 10.01.10.301.0045.2.090.33903000000.1
201000- Recurso Próprios – Saúde 

Afonso Cláudio, ES, 06 de abril de 2015.

Nayara Benfica Pires Puziol

Gestora/Secretária Municipal de Saúde

http://www.aracruz.es.gov.br/
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REVOGAÇÃO PE 004/2015
Publicação Nº 12343

AVISO DE REVOGAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 004/2015

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação 
de veículos: ambulâncias e UTI móvel.

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Aracruz e equipe de Apoio, 
tornam público a todos os interessados que fica REVOGADO o 
Pregão Eletrônico SRP nº 004/15, por razões de interesse público, 
salvaguardando a legalidade nos atos administrativos e abarcando 
os Princípios da Competitividade, da Eficiência e da Economicidade, 
conforme devidamente fundamentado no processo administrativo 
nº 10.514/2014.

Aracruz, 06 de abril de 2015.

Joyce Caroline da Fonseca

Pregoeira da PMA

SEMDS RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
FOTO 3 X 4

Publicação Nº 12335

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 859/2015

A Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 3.337/10 
de 25/08/2010, torna público que nos autos do Processo nº 
859/2015 e nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, RATIFICA 
parecer conclusivo da Procuradoria Geral do Município, no que diz 
respeito à DISPENSA DE LICITAÇÃO, prevista no artigo 24,inciso 
II, c/c artigo 23, inciso II do Estatuto das Licitações e Contratos 
Administrativos, objetivando à contratação de empresa para 
fornecimento de fotos 3x4, cartela contendo 06 (seis) unidades, 
para atender os beneficiários da Assistência Social em casos 
de vulnerabilidade social, por meio do Atendimento Social da 
Secretaria de Desenvolvimento Social, bem como no atendimento 
das ações integradas à cidadania (ações globais). 

Aracruz, 06 de Abril de 2015.

Naciene Luzia Modenesi Vicente

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

AVISO DE REABERTURA PE23/2015 E PE109/2014
Publicação Nº 12306

AVISO REABERTURA
Pregão Eletrônico SRP nº 023/2015

Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais veterinários para 
atender a equipe do Centro de Controle de Zoonoses.
Com referência ao Pregão acima mencionado, o qual encontrava-
se SUSPENSO, informamos nova data de abertura:
Abertura das propostas: às 13h00min do dia 22/04/2015.
Inicio da disputa: às 13h30min do dia 22/04/2015.

Pregão Eletrônico SRP nº 109/2014
Objeto: Aquisição de materiais para manutenção corretiva e 
preventiva dos veículos da SEMSA.
Com referência ao Pregão acima mencionado, o qual encontrava-
se SUSPENSO, informamos nova data de abertura:
Abertura das propostas: às 13h00min do dia 23/04/2015.
Inicio da disputa: às 13h30min do dia 23/04/2015.
Editais Retificados: disponibilizado nos Sites PMA: www.aracruz.
es.gov.br e Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br
Email: pregao@aracruz.es.gov.br
Aracruz, 01 de abril de 2015.

Joyce Caroline da Fonseca

AVISO DE SUSPENSÃO TP 007/2015
Publicação Nº 12336

AVISO DE SUSPENSÃO

TOMADA DE PREÇOS

Nº 007/2015

Município de Aracruz-ES, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público a todos os interessados que fica suspenso 
o Certame em epígrafe.

Aracruz, 06 de Abril de 2015 

Idelblandes Zamperlini

Presidente CPL
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇO N° 33/2015 
  
 PREGÃO ELETRONICO:  123  /2014  
   Processo:  9439/2014 
 Fornecedor 2021 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO 
 Endereço ROD  RS 118 9393 PAVILHÃO A 
 Bairro ESTÂNCIA GRANDE                          
 Cidade VIAMÃO                                   Estado RS Cep 94400-970 
 ROD  RS 118 9393 PAVILHÃO A 
   

 Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário 

 1 1.28.01.0001.7 UN                                                              0,000 100,000 28,6000 

 BOTINA   DE  COURO  VAQUETA,  TAM  36,  PAR,  ESPESSURA APROX 0,18/0,20 MM, GÁSPEA C/ FORRO EM 
 POLIÉSTER,   FECHAMENTO  C/  CADARÇO  DE  ALGODÃO  C/  PONTEIRAS  RESINADAS  SEM  ILHOSES,  S/ 
 COMPONENTES   METALICOS,  UNIÃO  DA  GÁSPEA  AO CANO POR QUATRO COSTURAS PARALELAS C/ LINHA DE 
 NYLON     Nº   40,   SOLADO  EM  POLIURETANO  INJETADO  DIRETAMENTE  NO  CABEDAL  C/  RANHURAS 
 ANTIDERRAPANTES, PALMILHA EM TECIDO POLIESTER, BIQUEIRA EM POLIURETANO  
 2 1.28.01.0002.5 UN                                                              0,000 200,000 28,6000 

 BOTINA   DE  COURO  VAQUETA,  TAM  37,  PAR,  ESPESSURA APROX 0,18/0,20 MM, GÁSPEA C/ FORRO EM 
 POLIÉSTER,   FECHAMENTO  C/  CADARÇO  DE  ALGODÃO  C/  PONTEIRAS  RESINADAS  SEM  ILHOSES,  S/ 
 COMPONENTES   METALICOS,  UNIÃO  DA  GÁSPEA  AO CANO POR QUATRO COSTURAS PARALELAS C/ LINHA DE 
 NYLON     Nº   40,   SOLADO  EM  POLIURETANO  INJETADO  DIRETAMENTE  NO  CABEDAL  C/  RANHURAS 
 ANTIDERRAPANTES, PALMILHA EM TECIDO POLIESTER, BIQUEIRA EM POLIURETANO  
 3 1.28.01.0003.3 UN                                                              0,000 250,000 28,6000 

 BOTINA   DE  COURO  VAQUETA,  TAM  38,  PAR,  ESPESSURA APROX 0,18/0,20 MM, GÁSPEA C/ FORRO EM 
 POLIÉSTER,   FECHAMENTO  C/  CADARÇO  DE  ALGODÃO  C/  PONTEIRAS  RESINADAS  SEM  ILHOSES,  S/ 
 COMPONENTES   METALICOS,  UNIÃO  DA  GÁSPEA  AO CANO POR QUATRO COSTURAS PARALELAS C/ LINHA DE 
 NYLON     Nº   40,   SOLADO  EM  POLIURETANO  INJETADO  DIRETAMENTE  NO  CABEDAL  C/  RANHURAS 
 ANTIDERRAPANTES, PALMILHA EM TECIDO POLIESTER, BIQUEIRA EM POLIURETANO  
 4 1.28.01.0004.1 UN                                                              0,000 250,000 28,6000 

 BOTINA   DE  COURO  VAQUETA,  TAM  39,  PAR,  ESPESSURA APROX 0,18/0,20 MM, GÁSPEA C/ FORRO EM 
 POLIÉSTER,   FECHAMENTO  C/  CADARÇO  DE  ALGODÃO  C/  PONTEIRAS  RESINADAS  SEM  ILHOSES,  S/ 
 COMPONENTES   METALICOS,  UNIÃO  DA  GÁSPEA  AO CANO POR QUATRO COSTURAS PARALELAS C/ LINHA DE 
 NYLON     Nº   40,   SOLADO  EM  POLIURETANO  INJETADO  DIRETAMENTE  NO  CABEDAL  C/  RANHURAS 
 ANTIDERRAPANTES, PALMILHA EM TECIDO POLIESTER, BIQUEIRA EM POLIURETANO  
 5 1.28.01.0005.0 UN                                                              0,000 250,000 28,6000 

 BOTINA   DE  COURO  VAQUETA,  TAM  40,  PAR,  ESPESSURA APROX 0,18/0,20 MM, GÁSPEA C/ FORRO EM 
 POLIÉSTER,   FECHAMENTO  C/  CADARÇO  DE  ALGODÃO  C/  PONTEIRAS  RESINADAS  SEM  ILHOSES,  S/ 
 COMPONENTES   METALICOS,  UNIÃO  DA  GÁSPEA  AO CANO POR QUATRO COSTURAS PARALELAS C/ LINHA DE 
 NYLON     Nº   40,   SOLADO  EM  POLIURETANO  INJETADO  DIRETAMENTE  NO  CABEDAL  C/  RANHURAS 
           ANTIDERRAPANTES, PALMILHA EM TECIDO POLIESTER, BIQUEIRA EM POLIURETANO  
      6     1.28.01.0006.8      UN                                                               0,000           100,000        28,6000 

 BOTINA   DE  COURO  VAQUETA,  TAM  43,  PAR,  ESPESSURA APROX 0,18/0,20 MM, GÁSPEA C/ FORRO EM 
 POLIÉSTER,   FECHAMENTO  C/  CADARÇO  DE  ALGODÃO  C/  PONTEIRAS  RESINADAS  SEM  ILHOSES,  S/ 
 COMPONENTES   METALICOS,  UNIÃO  DA  GÁSPEA  AO CANO POR QUATRO COSTURAS PARALELAS C/ LINHA DE 
 NYLON     Nº   40,   SOLADO  EM  POLIURETANO  INJETADO  DIRETAMENTE  NO  CABEDAL  C/  RANHURAS 
 ANTIDERRAPANTES, PALMILHA EM TECIDO POLIESTER, BIQUEIRA EM POLIURETANO  
 7 1.28.01.0007.6 UN                                                              0,000 100,000 29,8800 

 BOTINA   DE  COURO  VAQUETA,  TAM  44,  PAR,  ESPESSURA APROX 0,18/0,20 MM, GÁSPEA C/ FORRO EM 
 POLIÉSTER,   FECHAMENTO  C/  CADARÇO  DE  ALGODÃO  C/  PONTEIRAS  RESINADAS  SEM  ILHOSES,  S/ 
 COMPONENTES   METALICOS,  UNIÃO  DA  GÁSPEA  AO CANO POR QUATRO COSTURAS PARALELAS C/ LINHA DE 
 NYLON     Nº   40,   SOLADO  EM  POLIURETANO  INJETADO  DIRETAMENTE  NO  CABEDAL  C/  RANHURAS 
 ANTIDERRAPANTES, PALMILHA EM TECIDO POLIESTER, BIQUEIRA EM POLIURETANO  
 8 1.28.01.0030.0 UN                                                              0,000 60,000 28,6000 

 BOTINA   DE COURO VAQUETA, TAM.35, PAR, ESPESSURA APROX. 0,18/0,20MM, GASPEA FORRADA EM TECIDO 
 POLIESTER  ESPECIAL FECHAMENTO COM CADARÇO DE ALGODÃO COM PONTEIRAS RESINADAS SEM ILHÕSES,           
SEM COMPONENTE   METÁLICOS,  UNIÃO  DA  GASPEA AO CANO COM QUATRO CONSTURAS PARALELAS COM 
LINHA DE NYLON     Nº   40,  SOLADO  EM  POLIURETANO  INJETADO  DIRETAMENTE  NO  CABEDAL  COM  
RANHURAS ANTIDERRAPANTES, PALMILHA EM TECIDO POLIESTER, BIQUEIRA EM POLIURETANO.  

 9 1.28.01.0141.2 UN                                                              0,000 250,000 28,6000 

 BOTINA   DE  COURO  VAQUETA,  TAM  41,  PAR,  ESPESSURA APROX 0,18/0,20 MM, GÁSPEA C/ FORRO EM 
 POLIÉSTER,   FECHAMENTO  C/  CADARÇO  DE  ALGODÃO  C/  PONTEIRAS  RESINADAS  SEM  ILHOSES,  S/ 
 COMPONENTES   METALICOS,  UNIÃO  DA  GÁSPEA  AO CANO POR QUATRO COSTURAS PARALELAS C/ LINHA DE 
 NYLON     Nº   40,   SOLADO  EM  POLIURETANO  INJETADO  DIRETAMENTE  NO  CABEDAL  C/  RANHURAS 
 ANTIDERRAPANTES, PALMILHA EM TECIDO POLIESTER, BIQUEIRA EM POLIURETANO  
 10 1.28.01.0142.0 UN                                                              0,000 100,000 28,6000 

 BOTINA   DE  COURO  VAQUETA,  TAM  42,  PAR,  ESPESSURA APROX 0,18/0,20 MM, GÁSPEA C/ FORRO EM 

ATA 33/2015
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 POLIÉSTER,   FECHAMENTO  C/  CADARÇO  DE  ALGODÃO  C/  PONTEIRAS  RESINADAS  SEM  ILHOSES,  S/ 
 COMPONENTES   METALICOS,  UNIÃO  DA  GÁSPEA  AO CANO POR QUATRO COSTURAS PARALELAS C/ LINHA DE 
 NYLON     Nº   40,   SOLADO  EM  POLIURETANO  INJETADO  DIRETAMENTE  NO  CABEDAL  C/  RANHURAS 
 ANTIDERRAPANTES, PALMILHA EM TECIDO POLIESTER, BIQUEIRA EM POLIURETANO 
 Aracruz/ES, 31 de março de 2015 

Jaime Borlini Júnior 
Secretário de Transportes e Serviços Urbanos 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 35/2015 
 Processo: 9.439/2014 
 PREGÃO ELETRONICO: 123/2014  
 Fornecedor PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 
 Endereço AVN: JOAO PAULO II 38 LOJA A 
 Bairro VILA LENIRA                              
 Cidade COLATINA                                 Estado ES Cep 29702-570 
 AVN: JOAO PAULO II 38 LOJA A 
 Item     Material             Un.           Marca     ModeloMédia                                       Consumo          Qtde    Pr. Unitário 

 1 1.28.01.0050.5 UN                                                        0,000 50,000 39,4800 

 SAPATO  DE SEGURANÇA, TAM 36, PAR, VAQUETA LISA HIDROFUGADA, PRETO, C/ CARDAÇO, S/ BIQUEIRA DE 
 AÇO, MONTADA  EM  PALMILHA  DE COURO STROBEL, SOLADO EM POLIURETANO, BIODENSIDADE MONOCOLOR, 
 PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA  
 2 1.28.01.0051.3 UN                                                              0,000 50,000 39,4800 

 SAPATO DE SEGURANÇA, TAM 37, PAR, VAQUETA LISA HIDROFUGADA, PRETO, C/ CARDAÇO, S/ BIQUEIRA DE 
 AÇO, MONTADA  EM  PALMILHA  DE COURO STROBEL, SOLADO EM POLIURETANO, BIODENSIDADE MONOCOLOR, 
 PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA  
 3 1.28.01.0052.1 UN                                                              0,000 100,000 39,4800 

 SAPATO DE SEGURANÇA, TAM 38, PAR, VAQUETA LISA HIDROFUGADA, PRETO, C/ CARDAÇO, S/ BIQUEIRA DE 
 AÇO, MONTADA  EM  PALMILHA  DE COURO STROBEL, SOLADO EM POLIURETANO, BIODENSIDADE MONOCOLOR, 
 PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA  
 4 1.28.01.0053.0 UN                                                              0,000 100,000 39,4800 

 SAPATO DE SEGURANÇA, TAM 39, PAR, VAQUETA LISA HIDROFUGADA, PRETO, C/ CARDAÇO, S/ BIQUEIRA DE 
 AÇO, MONTADA  EM  PALMILHA  DE COURO STROBEL, SOLADO EM POLIURETANO, BIODENSIDADE MONOCOLOR, 
 PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA  
 5 1.28.01.0054.8 UN                                                              0,000 100,000 39,4800 

 SAPATO  DE SEGURANÇA, TAM 40, PAR, VAQUETA LISA HIDROFUGADA, PRETO, C/ CARDAÇO, S/ BIQUEIRA DE 
 AÇO, MONTADA EM PALMILHA  DE COURO STROBEL, SOLADO EM POLIURETANO, BIODENSIDADE MONOCOLOR, 
 PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA -  
 6 1.28.01.0055.6 UN                                                              0,000    100,000 39,4800 

 SAPATO DE SEGURANÇA, TAM 41, PAR, VAQUETA LISA HIDROFUGADA, PRETO, C/ CARDAÇO, S/ BIQUEIRA 
 DE AÇO, MONTADA EM PALMILHA DE COURO STROBEL, SOLADO EM POLIURETANO, BIODENSIDADE 
MONOCOLOR, PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA  
 7 1.28.01.0056.4 UN                                                              0,000 100,000 39,5000 

 SAPATO DE SEGURANÇA, TAM 42, PAR, VAQUETA LISA HIDROFUGADA, PRETO, C/ CARDAÇO, S/ BIQUEIRA DE 
 AÇO, MONTADA EM PALMILHA  DE COURO STROBEL, SOLADO EM POLIURETANO, BIODENSIDADE MONOCOLOR,  
PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA 
 
Aracruz/ES, 31 de março de 2015 

Jaime Borlini Júnior 
Secretário de Transportes e Serviços Urbanos 
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Licitações. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.

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

Castelo-ES, 06/04/15.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

AVISO 46, 47, 48
Publicação Nº 12292

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que, fará realizar 
o seguinte processo licitatório:
Pregão Presencial Nº 046/15 
Objeto: futura contratação de empresa que disponha de área 
que esteja licenciada pelos órgãos ambientais, para recebimento e 
destinação final de resíduos sólidos (entulhos), da municipalidade, 
a distância da área para depósito não poderá estar localizada acima 
de 25 KM, em razão da falta de veículos (caminhão basculante) 
disponível nesta Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Data de abertura: 22/04/15.
Horário: 7:30 horas.
Pregão Presencial Nº 047/15 
Objeto: futura contratação de empresa para locação de caixas 
estacionárias, transporte, recebimento e destinação final de 
resíduos de Classe II
Data de abertura: 22/04/15.
Horário: 10:00 horas.
Pregão Presencial Nº 048/15 
Objeto: aquisição de materiais de limpeza para atender as 
necessidades das Secretarias de Agricultura, Esporte e Cultura, 
Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Data de abertura: 23/04/15.
Horário: 09:30 horas.
Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link 
Licitações. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.
OBS: Os demais atos referentes a estes processos licitatórios serão 
publicados somente no Diário Oficial dos Municípios (AMUNES), no 
endereço eletrônico www.diariomunicipal.es.gov.br

Castelo-ES, 06/04/15

Felipe Siqueira Pires
Pregoeiro

CONTRATO SEMSA Nº 23/2015 SOFT SOLUÇÕES E 
NEGÓCIOS LTDA - ME

Publicação Nº 12314

CONTRATO Nº. 23/2015 - FMS
REF.: PROCESSO N° 003085/2015
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL No 004/2015 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 
CONTRATADO: SOFT SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA - ME. 
OBJETO: O Objeto deste Contrato é a aquisição de material 
permanente tipo Carro de curativos, Escada com 02 degraus, 
nebulizador portátil, lotes 2, 3 e 6, com finalidade de estruturar 

ServiÇo autônomo de Água e eSgoto de araCruz

ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2015
Publicação Nº 12334

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
002/2015– PROCESSO – 219/2014

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-
ES 
CONTRATADA: Vescovi & Bitti LTDA.
OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro no valor do 
combustível que passa a gasolina comum de R$ 3,20 para R$ 
3,55 o litro e o óleo diesel BS 500 de R$ 2,70 para R$ 2,89 o 
litro, totalizando um reajuste de R$ 2.918,36 no valor do 
contrato. A dotação orçamentária para fazer face ao aditivo 
correrá a conta do orçamento vigente 002001. 1751200022. 002. 
3390300000.20000000.

Robson Lopes Fracalossi
Diretor Geral do SAAE.

ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2014
Publicação Nº 12329

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
044/2014– PROCESSO – 137/2014

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-
ES 
CONTRATADA: AWM Construções e Serviços LTDA ME
OBJETO: Acréscimo de contrato no valor de R$ 45.152,22 e 
decréscimo no valor de R$ 17.624,48, totalizando o valor de R$ 
27.527,74 conforme art. 65, inciso I, “a” c/c § 6º da lei 8666/93 e 
Art. 65, § 1º da lei 8.666/93. A dotação orçamentária para fazer 
face ao aditivo correrá a conta do orçamento vigente 002001. 
1751200021. 005. 33903900000.20000000.

Robson Lopes Fracalossi
Diretor Geral do SAAE.

Castelo

Prefeitura

AVISO 19
Publicação Nº 12293

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pregão Presencial Nº 019/15

Objeto: aquisição de material para adequações no CAF – Centro 
de Atendimento de Fisioterapia, situado a rua Jocarly Garcia 
nº 616 – bairro São Miguel e Aquisição de material necessário 
para refazer o piso do setor da Odontologia da Unidade Sanitária 
Solange Campanha

Data de abertura: 23/04/15.

Horário: 9:30 horas.

Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link 

http://www.es.castelo.prefeitura.dio.org.br/
http://www.castelo.es.gov.br/
http://www.es.castelo.prefeitura.dio.org.br/
http://www.castelo.es.gov.br/
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ERRATA CONTRATO Nº 108/2015 VICTOR SEABRES 
SOARES

Publicação Nº 12316

ERRATA
Na publicação do dia 23/03/2015, referentes ao Convênio nº 
109/2015, firmado entre o MUNICÍPIO DE CASTELO e VICTOR 
SEARES SOARES, leia-se:
CONTRATO Nº. 108/2015
REF.: PROCESSO N° 00095/2015
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 
CONTRATADO: VICTOR SEARES SOARES.
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a prestação de 
serviço de 01 (um) profissional para desenvolver o projeto "Fábrica 
de Cultura: Violão", com experiência como instrutor de violão e ter 
registro na Ordem dos Músicos do Brasil, com aulas 02 (duas) 
vezes por semana para 03 (três) turmas com 15 (quinze) alunos, 
com idade acima de 12 anos com duração de 01:30 h por aula. 
Tudo de acordo com processo administrativo nº. 000095/2015, 
oriundo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. 

VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato inicia-se na data da 
publicação do contrato com término em 31 de dezembro de 2015.

VALOR: O valor global da prestação dos serviços será de R$ 
7.020,00 (sete mil e vinte reais), sendo o valor mensal da prestação 
dos serviços de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).

RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos para cobertura 
dos encargos decorrente do presente termo, correrão a conta 
da Dotação 008002.1339200312.218, Elemento Despesa 
33903900000, Ficha 257 - Fonte de Recurso 10000000.

Castelo-ES, 06 de abril de 2015

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal de Castelo 

CONTRATANTE

RESULTADO PP35/15
Publicação Nº 12284

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado da 
seguinte Licitação:
Pregão Presencial nº 035/15
- PORTO VELHO TURISMO LTDA nos lotes 1, 2, 3 e 4 no valor total 
de R$ 802.700,00 (oitocentos e dois mil setecentos reais).

Castelo-ES, 06/04/2015.

Felipe Siqueira Pires
Pregoeiro

as Unidades Básicas de Saúde- UBS, tendo como referência a 
Emenda Parlamentar, proposta FNS nº 14.830.53000/1130-03 
e os pareceres do Fundo Nacional constantes no Processo nº 
004760/2014, conforme especificações constantes no processo nº 
015791/2014 e processo nº 003085/2015, oriundo da Secretaria 
Municipal de Saúde.
VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 6.154,00 
(seis mil e cento e cinquenta e quatro reais).

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

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso

016001.1030100371.077 44905200000 001 32030000 - Secretaria de 
Saúde – Recurso do SUS

PRAZO: O prazo de vigência do presente CONTRATO terá início a 
contar da assinatura do contrato, com término em 31 de dezembro 
de 2015.

Castelo-ES, 06 de abril de 2015.

Jair ferraÇo Júnior

Prefeito Municipal de Castelo

CONVÊNIO 17/2015 - ASSOCIAÇÃO CASTELENSE 
DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - 
ACAPPODE

Publicação Nº 12290

CONVÊNIO Nº.: 17/2015
PROCESSO Nº.: 016643/2014
CONVENENTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO.
CONVENIADO: aSSoCiaÇão CaStelenSe de PeSSoaS 
PortadoraS de defiCiÊnCia - aCaPPode. 
OBJETO: O presente Convênio celebrado entre o Poder Executivo 
Municipal e Associação Castelense de Pessoas Portadoras de 
Deficiência - ACAPPODE, tem por objeto disponibilizar recursos 
financeiros conforme a Lei nº 3.504/2014 e 3.537/2015, visando 
a concessão de subvenção social a entidade objetivando despesas 
de custeio e manutenção diária, com atendimento a inclusão 
social de pessoas com deficiência através de atividades que lhe 
proporcione autonomia, elaboração de novos projetos de vida, 
bem-estar, para melhor qualidade de vida., para o exercício de 
2015.

PRAZO: A CONVENIADA se obriga a realizar o objeto deste 
convênio, com início das atividades na data da publicação do 
contratação com término em 31 de dezembro de 2015, podendo 
ser rescindido a qualquer tempo, mediante acordo das partes e 
comunicação prévia de no mínimo 30 (trinta) dias. 

RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros a 
serem disponibilizados pelo Município correrão a conta de 
dotações orçamentárias próprias, da seguinte maneira: Dotação 
Orçamentária nº 010.003.0812200362.112, Elemento de Despesa 
nº 33504300000 – Subvenção Social, Fonte de Recursos nº 1000 
– Recursos Ordinários, Ficha nº 463, valor de R$ 37.000,00 (Trinta 
e sete mil reais).

VALOR: O total de recursos requeridos não poderá ser superior 
a R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais), anuais cuja alteração 
somente poderá ocorrer através de legislação específica.

Castelo/ES, 06 de abril de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Castelo
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RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 42.830.236,26   41.975.807,82   32.205.191,53   35.273.560,58   
  Dívida Mobiliária -                    -                    -                    -                    
  Dívida Contratual 42.830.236,26   41.975.807,82   32.205.191,53   35.273.560,58   
    Interna 42.830.236,26   41.975.807,82   32.205.191,53   35.273.560,58   
    Externa -                    -                    -                    -                    
  Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos -                    -                    -                    -                    
  Outras Dívidas -                    -                    -                    -                    
DEDUÇÕES (II) 31.138.443,26   58.889.811,23   60.353.198,49   38.878.661,69   
  Disponibilidade de Caixa Bruta 38.938.749,98   60.596.624,67   60.703.863,53   49.427.965,03   
  Demais Haveres Financeiros 85.536,92         24.751,79         28.538,69         31.652,46         
  (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 7.885.843,64     1.731.565,23     379.203,73        10.580.955,80   
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) 11.691.793,00   -                    -                    -                    
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 235.730.227,22 249.534.583,65 257.542.595,12 262.774.010,51 
% DA DC SOBRE A RCL (I/RLC) 18,17                16,82                12,50                13,42                
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 4,96                  -                    -                    -                    

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VII) 42.830.236,06   41.975.807,82   32.205.191,53   35.273.560,58   
DÍVIDA DE PPP (V) -                    -                    -                    -                    
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 30.419.885,43   29.843.212,13   29.364.774,94   28.863.587,28   
  De Tributos 722.939,91        702.939,91        718.705,31        771.818,80        
  De Contribuições Sociais 28.090.219,42   27.715.089,24   27.317.488,83   26.924.605,15   
    Previdenciárias 28.090.219,42   27.715.089,24   27.317.488,83   26.924.605,15   
    Demais Contribuições Sociais -                    -                    -                    -                    
  Do FGTS 1.606.726,10     1.425.182,98     1.328.580,80     1.167.163,33     
  Com Instituição Não Financeira -                    -                    -                    -                    
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 2.396.514,72     2.685.957,27     -                    6.409.973,30     
  Interna 2.396.514,72     2.685.957,27     -                    6.409.973,30     
  Externa -                    -                    -                    -                    
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 10.013.835,91   9.446.638,42     2.840.416,59     -                    

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 -                    -                    -                    -                    
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 – PARCELADOS A PAGAR -                    -                    8.858.839,49     12.078.254,86   
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -                    -                    -                    -                    
DEPÓSITOS -                    -                    -                    -                    
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -                    -                    -                    -                    
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO -                    -                    -                    -                    

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) -                    -                    -                    -                    
  Passivo Atuarial -                    -                    -                    -                    
  Outras Dívidas -                    -                    -                    -                    
DEDUÇÕES (X) -                    -                    -                    -                    

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA
SALDO DO 
EXERCÍCIO 
ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
Até o 1º 

Quadrimestre
Até o 2º 

Quadrimestre
Até o 3º 

Quadrimestre

Até o 3º 
Quadrimestre

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120% 315.328.812,61                             
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  - 108% 283.795.931,35                             

MUNICÍPIO DE COLATINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DÍVIDA CONSOLIDADA
SALDO DO 
EXERCÍCIO 
ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
Até o 1º 

Quadrimestre
Até o 2º 

Quadrimestre

Colatina

Prefeitura

RETIFICAÇÃO RGF 3º QUADRIMESTRE - ANEXO 2 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Publicação Nº 12308
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  Disponibilidade de Caixa Bruta -                    -                    -                    -                    
  Investimentos -                    -                    -                    -                    
  Demais Haveres Financeiros -                    -                    -                    -                    
  (-) Restos a Pagar Processados -                    -                    -                    -                    
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC -                    -                    -                    -                    
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) -                    -                    -                    -                    

__________________________________________________
LEONARDO DEPTULSKI

PREFEITO

__________________________________________________
NILDEMAR ANTONIO BOTTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 06/04/2015, 11h.

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
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 LRF, art. 48 - Anexo VII  R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 126.860.829,46            48,28%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% 141.897.965,68            54,00%
Limite Prudencial  (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% 134.803.067,39            51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida -                               0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 315.328.812,61            120,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias -                               0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 57.810.282,31              22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas 4.212.627,84                1,60%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita -                               0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas 
e Externas - 16.00 % 42.043.841,68              16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Op.de Crédito por Antecipação 
da Receita - 7,00 % 18.394.180,74              7,00%

Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos 25.264.340,56              33.448.139,90                       

OBS: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: R$ 262.774.010,51

__________________________________________
                  LEONARDO DEPTULSKI
                         PREFEITO

__________________________________________
                NILDEMAR ANTONIO BOTTI
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

INSCRIÇÃO EM RESTOS 
A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS DO 
EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA 
LÍQUIDA (ANTES DA 

INSCRIÇÃO EM RESTOS A 
PAGAR NÃO PROCESSADOS 

DO EXERCÍCIO)

_____________________________________________
GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 06/04/2015, 11h.

          FRANCIELI PRANDO FINCO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO  SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

_____________________________________________

3º QUADRIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RESTOS A PAGAR

RETIFICAÇÃO RGF 3º QUADRIMESTRE - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE 
GESTÃO FISCAL

Publicação Nº 12309
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(primeiro) de Abril de 2015.

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

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

Colatina-ES., 01 de Abril de 2015 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente

Sanear - ServiÇo ColatinenSe de meio 
ambiente e Saneamento ambiental

ANULAÇÃO PREGÃO 006/15
Publicação Nº 12296

SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 
AMBIENTAL

ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº. 006/2015

O SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 
AMBIENTAL, Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 4.978/04, 
sediada na Rua Benjamin Costa, nº. 105, Bairro Marista, Colatina-
ES, torna público que está ANULANDO o processo licitatório 
062/15, pregão Presencial 006/2015 que tem como objeto : 
contratação de empresa para prestação de serviços de 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES 
ELETRICAS HIDROMECANICAS, DE TELECOMANDO E 
AUTOMATISMO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, 
LIMPEZA URBANA E ADMINISTRAÇAO DO SANEAR, por necessidde 
de adequação na planilha orçamentaria.

Stella Zampiroli de Medeiros.
Pregoeira

PREGÃO 010/2015
Publicação Nº 12289

SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEA-
MENTO AMBIENTAL

PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 010/2015

O SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 
AMBIENTAL, Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 4.978/04, 
sediada na Rua Benjamin Costa, nº. 105 Bairro Marista, Colatina-
ES, torna público que realizará licitação, objetivando a AQUISIÇÃO 
DE OLEO LUBRIFICANTE E PNEUS, na modalidade “Pregão 
Presencial”, de acordo com Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei 
10.520/2002 e demais legislações correlatas. O credenciamento 
está previsto a partir das 08h30min e a abertura das propostas 
às 09h00min do dia 17/04/2015. O Edital poderá ser solicitado 
através do e-mail:compras@sanear.es.gov.br

Stella Zampiroli de Medeiros
Pregoeira

Câmara muniCiPal

AVISO DE LICITAÇÃO - ANULAÇÃO
Publicação Nº 12324

AVISO DE LICITAÇÃO

anulada

A Câmara Municipal de Colatina, estado do Espírito Santo, através 
de sua Pregoeira, torna público aos interessados que o Pregão 
Presencial nº001/2015, cujo objeto é aquisição de computadores 
com diversas especificações, Monitores LED, estabilizadores, 
notebook e impressoras multifuncional laser monocromática, para 
equipar o Gabinete da Presidência, Gabinetes dos Vereadores, 
Taquigrafia, Sala do Diretor e Secretaria da Câmara Municipal de 
Colatina, foi ANULADO.

Colatina-ES, 02 de abril de 2015.

Pyetra Dalmone Lage Paixão

Pregoeira – CMC/ES 

PORTARIA Nº 0482015
Publicação Nº 12317

PORTARIA Nº 048/2015 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal 
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 - Regimento 
Interno Cameral, Resolve:

Art. 1º - Fica nomeada a Sr.ª BRUNELLA DA SILVA LOPES, para 
ocupar o Cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar, do quadro 
de provimento em comissão da Câmara Municipal de Colatina, a 
partir do dia 01 (primeiro) de Abril de 2015.

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

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

Colatina-ES., 01 de Abril de 2015 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente

PORTARIA Nº 0492015
Publicação Nº 12318

PORTARIA Nº 049/2015 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal 
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 - Regimento 
Interno Cameral, Resolve:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. ARTUR EMILIO CROSCOP, para 
ocupar o Cargo de Assessor Parlamentar, do quadro de provimento 
em comissão da Câmara Municipal de Colatina, a partir do dia 01 

mailto:compras@sanear.es.gov.br
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REPRESENTATES DE PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
Titular: Geana Ferrari da Silva Freitas
Suplente: Monique de Paula Vicente Ferbek

REPRESENTATES DE PAIS DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE 
ENSINO
Titular: Alessandra Reinholz Velten
Suplente: Vanilda Krüger Borlot

REPRESENTATES DE ENTIDADES DE ENSINO PRIVADO
Titular: Emanueli Marleti Mayer de Freitas
Suplente: Flavia Maria Rocha Lucas Brazil

REPRESENTATES DE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
Titular: Eucineia Regina Müller
Suplente: Rosineia Maria Bello

REPRESENTATES DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE 
ENSINO
Titular: Hélio Alves Queiroz
Suplente: Delfina Schneider Stein

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

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

Domingos Martins – ES, 1º de abril de 2015.

LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
Prefeito

Ibiraçu

Prefeitura

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 12285

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração, torna pública a 
Dispensa de Licitação em favor de MVC VEÍCULOS LTDA, com 
fundamentação legal no Art. 24, inciso XVII, da Lei 8.666/93 
e alterações. Obj.: Revisão Obrigatória de 15.000 KM, para o 
veículo (DUCATO - PLACA MPI 1502), com fornecimento de peças, 
serviços e acessórios, a pedido da Secretaria Municipal de Obras, 
Serviços e Infraestrutura – SEMOSI. Proc. N°. 1055 de 18/03/15. 
Valor Estimado: R$ 801,37.

Ibiraçu/ES, 30 de Março de 2015.

Leticia Rozindo Sarcinelli Pereira

Secretaria Municipal de Administração

Ratifico a dispensa de Licitação referente ao Processo Administrativo 
nº. 1055 de 18/03/15.

EDUARDO M. ZANOTTI

Prefeito Municipal

Domingos Martins

Prefeitura

DE PESSOAL Nº 164 E 165/2015
Publicação Nº 12332

Publicação de Decreto de Pessoal

164 – 1º/4/2015 – Prorroga licença para tratar de assuntos 
particulares, sem ônus para a municipalidade, a Valdirene Vidal 
Mazoco Ewald – Professor MaMPA.

166 – 1º/4/2015 - Fica concedida licença para tratar de assun-
tos particulares, sem ônus para a Municipalidade, no período de 
1º de abril de 2015 a 31 de março de 2017, a funcionária pública 
municipal Micaeli Strey Renzellmann Mayr – Professor MaMPA, lo-
tada no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esporte.

Domingos Martins – ES, 7 de abril de 2015.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito

DECRETO DE PESSOAL Nº. 167/2015
Publicação Nº 12327

DECRETO DE PESSOAL N° 167/2015

ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO DE PESSOAL Nº. 
597/2013 NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - CME.

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

- Considerando os termos da CI/PMDM/SECEDU/Nº. 15/2015.

D E C R E T A :

Art.1º Fica alterado o Decreto de Pessoal nº. 597/2013, que 
nomeia membros do Conselho Municipal de Educação - CME, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de 
Educação, os seguintes membros, titulares e suplentes:

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Titular: Eliana de Deus Sobrinho
Suplente: Maria Cristina Krohling Mayer

Titular: Marciane Cosmo Louzada
Suplente: Margareth Martha Hoffmann Pasinato

Titular: Jaqueline Salles Velten
Suplente: Kelly Luzia de Oliveira Oackes

Titular: Marilene de Sousa Barros Stein
Suplente: Dilcimara Aparecida Simmer
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Marechal Floriano

Prefeitura

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 
EDITAL Nº 001/2015 

Publicação Nº 12331

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR

EDITAL Nº 001/2015 

O(A) PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MARECHAL 
FLORIANO - COMCAMF, no uso da atribuição que lhe é conferida 
pela Lei n.º 675 de 30 abril de 2007 e Decreto de Regulamentação 
do mesmo, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
para o Processo de Escolha em Data Unificada para membros do 
Conselho Tutelar para o quadriênio 2016/2019, aprovado pela 
RESOLUÇÃO Nº 006/2015, do COMCAMF.

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 

1.1. O Processo de Escolha em Data Unificada é disciplinado pela 
Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Resolução 
nº 170/2015 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - CONANDA, assim como pela Lei Municipal nº 
675/2007 e Resolução nº 005/2015, do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Marechal Floriano, sendo 
realizado sob a responsabilidade deste e fiscalização do Ministério 
Público;

1.2. Os membros do Conselho Tutelar local serão escolhidos 
mediante o sufrágio universal, direto, secreto e facultativo dos 
eleitores do município, em data de 04 de outubro de 2015, 
sendo que a posse dos eleitos e seus respectivos suplentes 
ocorrerá em data de 10 de janeiro de 2016;

1.3. Assim sendo, como forma de dar início, regulamentar e 
ampla visibilidade ao Processo de Escolha em Data Unificada para 
membros do Conselho Tutelar para o quatriênio 2016/2019, torna 
público o presente Edital, nos seguintes termos:

2. DO CONSELHO TUTELAR:

2.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo 
composto por 05 (cinco) membros, escolhidos pela comunidade 
local para mandato de 04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) 
recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade de 
escolha com os demais pretendentes;

2.2. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de forma 
colegiada, o exercício das atribuições contidas nos art. 18-B, par. 
único, 90, §3º, inciso II, 95, 131, 136, 191 e 194, todos da Lei nº 
8.069/90, observados os deveres e vedações estabelecidos por 
este Diploma, assim como pela Lei Municipal nº 675/2007 e suas 
alterações;

2.3. O presente Processo de Escolha dos membros do Conselho 
Tutelar do Município de Marechal Floriano visa preencher as 05 
(cinco) vagas existentes no colegiado, assim como para seus 
respectivos suplentes;

2.4. Por força do disposto no art. 29, parágrafo 1º, da Lei Municipal 
nº. 675/2007, do COMCAMF, o voto será facultativo e o eleitor 
poderá votar em até 05(cinco) candidatos. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS 
CANDIDATOS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR: 

RESUMO DE CONTRATO Nº. 081/15
Publicação Nº 12287

Resumo de Contrato

Nº. 081/15

Contratante: Município de Ibiraçu através do Fundo Municipal 
de Saúde, CNPJ n° 14.635.944/0001-40. Contratada: CELESTE 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME. CNPJ 
06.098.484/0001-30. Proc. N°: 0187/15. PP 029/15. Objeto: 
Aquisição de fibra alimentar, conforme, a pedido da Secretaria 
Municipal de Saúde. Valor Global do contrato: R$ 3.000,00. 
Vigência: 31/12/15. Data da Assinatura: 27/03/15. 

Ibiraçu, 06 de abril de 2015.

GISELI CREMA VIEIRA

Secretária Municipal de Saúde 

RESUMO DE CONVÊNIO Nº. 008/2015
Publicação Nº 12302

RESUMO DE CONVÊNIO

Nº. 008/2015

Convenente: Município de Ibiraçu, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRAÇU, CNPJ sob 
o nº 15.268.099/0001-84. Conveniada: ASSOCIAÇÃO CASA 
LAR FRANCISCO E JACINTA II, CNPJ 21.400.644/0001-
47. Objeto: Repasse de recursos financeiros com a finalidade 
de repassar recursos financeiros que tenham a natureza de 
subvenção social e auxilio para custear a despesa com aquisição 
de materiais de construção e similares para edificação física do 
imóvel desta instituição e sua manutenção, visando o atendimento 
ao desenvolvimento da educação das crianças e adolescentes, 
para a execução do convênio de cooperação técnica e financeira 
na edificação da Casa, tendo como objetivo o acolhimento 
institucional de no máximo 14 crianças ou adolescentes de 0 a 
17 anos e 11 meses, de ambos os sexos, que se encontra em 
situação de abandono e ou vitima de maus tratos estando sob 
medida protetiva, por abandono, violência física e psicológica, 
abuso ou exploração sexual, situação de rua e outras, devidamente 
encaminhado pelos órgãos competentes do Município. O valor 
total deste Convênio é de R$ 52.000,00 para o exercício de 2015, 
com início em 01/04/15 e término em 30/09/15.

 

Ibiraçu, 31 de março de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 

Prefeito Municipal

VERA LUCIA FURIERI RIGO

Fundo M. de Assistência Social de Ibiraçu Interina

TERESINHA CARLESSO DEOCLÉCIO DENADAI

Presidente - Associação Casa Lar Francisco e Jacinta II
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5. DOS IMPEDIMENTOS:

5.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os 
cônjuges, companheiros, ainda que em união homoafetiva, ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, conforme previsto no art.140, da Lei nº 8.069/90 
e art. 15, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA;

5.2. Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho 
Tutelar e que obtenham votação suficiente para figurarem entre 
os 05 (cinco) primeiros lugares, considerar-se-á eleito aquele que 
tiver maior votação; o candidato remanescente será reclassificado 
como seu suplente imediato, assumindo na hipótese de vacância e 
desde que não exista impedimento;

5.3. Estende-se o impedimento do conselheiro tutelar em relação 
à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público 
com atuação na Justiça da Infância e da Juventude da mesma 
comarca;

5.4. É também impedido de se inscrever no Processo de Escolha 
unificado o membro do Conselho Tutelar que:

a) tiver sido empossado para o segundo mandato consecutivo até 
o dia 10 de janeiro de 2013;

b) tiver exercido o mandato, em regime de prorrogação, por 
período ininterrupto superior a 04 (quatro) anos e meio.

6. DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL:

6.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
instituirá, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do 
presente Edital, uma Comissão Especial de composição paritária 
entre representantes do governo e da sociedade civil, para a 
organização e condução do presente Processo de Escolha; 

6.2. Compete à Comissão Organizadora do Processo Eleitoral:

a) Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla 
publicidade à relação dos candidatos inscritos;

b) Receber as impugnações apresentadas contra candidatos que 
não atendam os requisitos exigidos, fornecendo protocolo ao 
impugnante;

c) Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo 
para apresentação de defesa; 

d) Decidir, em primeira instância administrativa, acerca da 
impugnação das candidaturas, podendo, se necessário, ouvir 
testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de 
documentos e a realização de outras diligências;

e) Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das 
regras da campanha aos candidatos considerados habilitados 
ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena 
de indeferimento do registro da candidatura, sem prejuízo da 
imposição das sanções previstas na legislação local;

f) Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos 
que constituam violação das regras de campanha por parte dos 
candidatos ou à sua ordem; 

g) Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os 
pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da 
votação;

h) Escolher e divulgar os locais de votação e apuração de votos;

i) Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da 
votação;

j) Notificar pessoalmente o Ministério Público, com a antecedência 
devida, de todas as etapas do certame, dias e locais de reunião e 
decisões tomadas pelo colegiado;

k) Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do 
COMCAMF e do Poder Executivo local, estimulando ao máximo a 
participação dos eleitores.

6.3. Das decisões da Comissão Organizadora do Processo 
Eleitoral caberá recurso à plenária do Conselho Municipal dos 

3.1. Por força do disposto no art. 133, da Lei nº 8.069/90, e do 
art. 19, da Lei Municipal nº 675/2007, os candidatos a membro do 
Conselho Tutelar devem preencher, cumulativamente, os seguintes 
requisitos:

a) Reconhecida idoneidade moral;

b) Idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos;

c) Residir no município de Marechal Floriano no mínimo 02(dois) 
anos; 

d) Estar quites com as obrigações eleitorais e no gozo de seus 
direitos políticos; 

e) Estar quites com as obrigações militares (para candidatos do 
sexo masculino);

f) Comprovar escolaridade mínima do Ensino Médio completo 
(antigo 2º grau)

g) Submeter-se a uma capacitação seguida de prova de 
conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
obtendo nota mínima de 05 (cinco) pontos com frequência de 
75%(setenta e cinco) por cento de frequência. 

h) Comprovar experiência no mínimo de 12 (doze) meses em 
atividades na área da criança e do adolescente, mediante atestado 
emitido pela instituição ou órgão competente;

i) Comprovar disponibilidade exclusiva para o efetivo exercício da 
função, através de declaração firmada pelo próprio punho.

3.2. Considera-se portador de idoneidade moral o candidato 
que não apresentar envolvimento em atos que desabonem a sua 
conduta perante a sociedade, tais como: uso ou envolvimento 
com drogas, exploração de trabalho infanto-juvenil, prostituição, 
maus tratos e outras situações de risco envolvendo crianças e 
adolescentes.

3.3.O preenchimento dos requisitos legais deve ser demonstrado 
no ato da candidatura.

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO:

4.1. Os membros do Conselho Tutelar exercerão suas atividades 
em regime de dedicação exclusiva, durante o horário previsto 
no art. 35 da Lei Municipal nº 675/2007 para o funcionamento 
do órgão, sem prejuízo do atendimento em regime de plantão/
sobreaviso, assim como da realização de outras diligência e tarefas 
inerentes ao órgão;

4.2. O padrão salarial do cargo de Conselheiro Tutelar será de 
03(três) vezes o padrão I, carreira A, de acordo com anexo I, da 
Lei Municipal nº.584, de 21 de dezembro de 2005, do Plano de 
Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano.

4.3. Se o servidor municipal for eleito para Conselheiro Tutelar, 
poderá optar entre o valor da remuneração do cargo de Conselheiro 
ou o valor de seus vencimentos, ficando-lhe garantidos:

a) O retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, assim que 
findo o seu mandato;

b) A contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, 
exceto para promoção por merecimento.

4.4. O exercício da atividade de Conselheiro Tutelar não gera vínculo 
empregatício com a prefeitura Municipal de Marechal Floriano, não 
fazendo jus os conselheiros tutelares aos benefícios trabalhistas 
previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

4.5. Em todos os casos de afastamento do conselheiro titular será 
convocado o suplente.

4.6. O conselheiro Tutelar será obrigatoriamente segurado 
do Regime Geral de Previdência Social-RGPS, na categoria de 
funcionário.

4.7. Em relação à remuneração referida no caput do art.38 da 
Lei Municipal nº.675/2007, haverá descontos em favor do sistema 
previdenciário, ficando a Prefeitura Municipal obrigada a proceder 
o recolhimento devido ao INSS.
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poderá supri-la até a data-limite 08-05-2015, para inscrição de 
candidaturas, prevista neste Edital.

8.5. Os documentos deverão ser entregues em duas vias para fé 
e contrafé.

8.6. Não poderá se escrever o candidato que já tenha ocupado o 
cargo de Conselheiro Tutelar e tenha sido demitido, deste cargo, 
por processo disciplinar.

8.7. No ato da inscrição, o candidato receberá um número de 
registro que será atribuído sequencialmente, segundo a ordem de 
inscrição.

8.8. As informações prestadas e documentos apresentados por 
ocasião da inscrição são de total responsabilidade do candidato.

9. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

9.1. Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, a Comissão 
Organizadora do Processo Eleitoral designada pelo COMCAMF 
efetuará, no prazo de 03 (três) dias, a análise da documentação 
exigida neste Edital, com a subsequente publicação da relação dos 
candidatos inscritos;

9.2. A relação dos candidatos inscritos e a documentação 
respectiva serão encaminhadas ao Ministério Público para ciência, 
no prazo de 24 horas, após a publicação referida no item anterior.

10. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS:

10.1. Qualquer cidadão poderá requerer a impugnação de 
candidato, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação 
da relação dos candidatos inscritos, em petição devidamente 
fundamentada; 

10.2. Findo o prazo mencionado no item supra, os candidatos 
impugnados serão notificados pessoalmente do teor da impugnação 
no prazo 03 (três) dias, começando, a partir de então, a correr o 
prazo de 03 (três) dias para apresentar sua defesa;

10.3. A Comissão Organizadora do Processo Eleitoral analisará o 
teor das impugnações e defesas apresentadas pelos candidatos, 
podendo solicitar a qualquer dos interessados a juntada de 
documentos e outras provas do alegado;

10.4. A Comissão Organizadora do Processo Eleitoral terá o prazo 
de 03 (três) dias, contados do término do prazo para apresentação 
de defesa pelos candidatos impugnados, para decidir sobre a 
impugnação;

10.5. Concluída a análise das impugnações, a Comissão 
Organizadora do Processo Eleitoral fará publicar edital contendo 
a relação preliminar dos candidatos habilitados a participarem do 
Processo de Escolha em data Unificada;

10.6. As decisões da Comissão Organizadora do Processo 
Eleitoral serão fundamentadas, delas devendo ser dada ciência 
aos interessados, para fins de interposição dos recursos previstos 
neste Edital; 

10.7. Das decisões da Comissão Organizadora do Processo 
Eleitoral caberá recurso à Plenária do COMCAMF, no prazo de 03 
(três) dias, contados da data da publicação do edital referido no 
item anterior;

10.8. Esgotada a fase recursal, a Comissão Organizadora do 
Processo Eleitoral fará publicar a relação definitiva dos candidatos 
habilitados ao pleito, com cópia ao Ministério Público;

10.9. Ocorrendo falsidade em qualquer informação ou 
documento apresentado, seja qual for o momento em que esta 
for descoberta, o candidato será excluído do pleito, sem prejuízo 
do encaminhamento dos fatos à autoridade competente para 
apuração e a devida responsabilização legal.

11. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL:

11.1. Cabe ao Poder Público, com a colaboração dos órgãos de 

Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter 
extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA:

7.1. O Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar 
observará o calendário anexo ao presente Edital;

7.2. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
no uso de suas atribuições, fará publicar editais específicos no 
Diário Municipal ou meio equivalente para cada uma das fases do 
processo de escolha de membros do Conselho Tutelar, dispondo 
sobre:

a) Inscrições e entrega de documentos;

b) Relação de candidatos inscritos;

c) Relação preliminar dos candidatos considerados habilitados, 
após a análise dos documentos;

d) Relação definitiva dos candidatos considerados habilitados, 
após o julgamento de eventuais impugnações;

e) Dia e locais de votação;

f) Resultado preliminar do pleito, logo após o encerramento da 
apuração;

g) Resultado final do pleito, após o julgamento de eventuais 
impugnações; e

h) Termo de Posse.

8. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

8.1. A participação no presente Processo de Escolha em Data 
Unificada iniciar-se-á pela inscrição por meio de requerimento 
impresso e/ou formulário eletrônico, e será efetuada no prazo e 
nas condições estabelecidas neste Edital; 

8.2. A inscrição dos candidatos será efetuada pessoalmente 
na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Marechal Floriano, à Rua Waldemar Mees, s/nº- 
Antiga Delegacia Militar, nesta cidade, das 08:00 às 17:00 horas, 
entre os dias 09 de abril de 2015 e 08 de Maio de 2015;

8.3. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente 
e sob pena de indeferimento de sua candidatura, apresentar 
original e cópia dos seguintes documentos:

a) Carteira de identidade ou documento equivalente;

b) Título de eleitor, com o comprovante de votação ou justificativa 
nas 04 (quatro) últimas eleições;

c) Certidões negativas cíveis e criminais que comprovem não ter 
sido condenado ou estar respondendo, como réu, pela prática de 
infração penal, administrativa, ou conduta incompatível com a 
função de membro do Conselho Tutelar;

d) Sendo candidato do sexo masculino, certidão de quitação com 
as obrigações militares;

e) Comprovante de experiência ou declaração na área da infância 
e juventude de no mínimo 01 (um) ano fornecida pela entidade 
constando sua qualificação, local e período onde exerceu e/ou 
exerce atividade com criança e adolescentes;

f) Cópia de comprovante de residência nos 02 (dois) últimos anos 
no município de Marechal Floriano;

g) Atestado de bons antecedentes;

h) Comprovante de conclusão do ensino médio;

i) Declaração de dedicação de disponibilidade exclusiva para o 
efetivo exercício da função de Conselheiro Tutelar firmada pelo 
próprio punho;

j) Uma foto 7x5, colorida, com fundo branco.

8.4. A falta ou inadequação de qualquer dos documentos acima 
relacionados será imediatamente comunicada ao candidato, que 
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nomes, codinomes, fotos e número dos candidatos a membro do 
Conselho Tutelar;

12.5. As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas segundo 
modelo fornecido pela Comissão Organizadora do Processo 
Eleitoral, nas quais serão registradas eventuais intercorrências 
ocorridas no dia da votação, além do número de eleitores votantes 
em cada uma das urnas;

12.6. Após a identificação, o eleitor assinará a lista de presença e 
procederá a votação;

12.7. O eleitor que não souber ou não puder assinar, usará a 
impressão digital como forma de identificação; 

12.8. O eleitor poderá votar em apenas cinco candidatos;

12.9. No caso de votação manual, votos em mais de um candidato 
ou que contenham rasuras que não permitam aferir a vontade 
do eleitor serão anulados, devendo ser colocados em envelope 
separado, conforme previsto no regulamento da eleição;

12.10. Será também considerado inválido o voto:

a) cuja cédula contenha mais de 05 (cinco) candidato assinalado;

b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da mesa de 
votação;

c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;

d) que tiver o sigilo violado. 

12.11. Efetuada a apuração, serão considerados eleitos os 05 
(cinco) candidatos mais votados, ressalvada a ocorrência de 
alguma das vedações legais acima referidas, sendo os demais 
candidatos considerados suplentes pela ordem de votação;

12.11. Em caso de empate na votação, ressalvada a existência 
de outro critério previsto na Lei Municipal local, será considerado 
eleito o candidato com idade mais elevada. 

13. DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O 
PROCESSO DE ESCOLHA:

13.1. Conforme previsto no art. 139, §3º, da Lei nº 8.069/90, 
é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao 
eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive 
brindes de pequeno valor;

13.2. É também vedada a prática de condutas abusivas ou desleais 
que acarretem vantagem indevida ao candidato, como a “boca de 
urna” e o transporte de eleitores, dentre outras previstas na Lei 
nº 9.504/97 (Lei Eleitoral), pois embora não caracterizem crime 
eleitoral, importam na violação do dever de idoneidade moral que 
se constitui num dos requisitos elementares das candidaturas;

13.3. Os candidatos que praticarem quaisquer das condutas 
relacionadas nos itens anteriores, durante e/ou depois da 
campanha, inclusive no dia da votação, terão cassado seu registro 
de candidatura ou diploma de posse, sem prejuízo da apuração da 
responsabilidade civil e mesmo criminal, inclusive de terceiros que 
com eles colaborem;

13.4. Caberá à Comissão Organizadora do Processo Eleitoral 
ou, após sua dissolução, à Plenária do COMCAMF, decidir pela 
cassação do registro da candidatura ou diploma de posse, após a 
instauração de procedimento administrativo no qual seja garantido 
ao candidato o exercício do contraditório e da ampla defesa.

14. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 

14.1. Ao final de todo o Processo, a Comissão Organizadora do 
Processo Eleitoral encaminhará relatório ao COMCAMF, que fará 
divulgar no Diário Municipal ou em meio equivalente, o nome 
dos 05 (cinco) candidatos eleitos para o Conselho Tutelar e seus 
respectivos suplentes, em ordem decrescente de votação. 

15. DA POSSE:

imprensa locais, dar ampla divulgação ao Processo de Escolha 
desde o momento da publicação do presente Edital, incluindo 
informações quanto ao papel do Conselho Tutelar, dia, horário 
e locais de votação, dentre outras informações destinadas a 
assegurar a ampla participação popular no pleito;

11.2. É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, 
seja através da indicação, no material de propaganda ou inserções 
na mídia, de legendas de partidos políticos, símbolos, slogans, 
nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou indiretamente, 
denotem tal vinculação;

11.3. Os candidatos poderão dar início à campanha eleitoral após 
a publicação da relação definitiva dos candidatos habilitados, 
prevista no item 10.8 deste Edital;

11.4. A propaganda eleitoral em vias e logradouros públicos 
observará, por analogia, os limites impostos pela legislação 
eleitoral e o Código de Posturas do Município, garantindo igualdade 
de condições a todos os candidatos;

11.5. Os candidatos poderão promover as suas candidaturas 
junto a eleitores, por meio de debates, entrevistas e distribuição 
de panfletos, desde que não causem dano ou perturbem a ordem 
pública ou particular;

11.6. As instituições públicas ou particulares (escolas, Câmara de 
Vereadores, rádio, igrejas etc.) que tenham interesse em promover 
debates com os candidatos deverão formalizar convite a todos 
aqueles que estiverem aptos a concorrer ao cargo de membro do 
Conselheiro Tutelar;

11.7. Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser 
apresentado pelos organizadores a todos os participantes e à 
Comissão Organizadora do Processo Eleitoral designada pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com 
pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência; 

11.8. Cabe à Comissão Organizadora do Processo Eleitoral 
supervisionar a realização dos debates, zelando para que sejam 
proporcionadas iguais oportunidades a todos os candidatos nas 
suas exposições e respostas;

11.9. É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos 
veículos de comunicação em geral (jornal, rádio ou televisão), 
camisas, bonés e outros meios não previstos neste Edital;

11.10. É dever do candidato portar-se com urbanidade durante a 
campanha eleitoral, sendo vedada a propaganda irreal ou insidiosa 
ou que promova ataque pessoal contra os concorrentes;

11.11. Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da 
eleição, em qualquer local público ou aberto ao público, sendo que 
a aglomeração de pessoas portando instrumentos de propaganda 
caracteriza manifestação coletiva, com ou sem utilização de 
veículos;

11.12. A violação das regras de campanha importará na cassação 
do registro da candidatura ou diploma de posse do candidato 
responsável, após a instauração de procedimento administrativo 
no qual seja garantido ao candidato o exercício do contraditório e 
da ampla defesa.

12. DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR:

12.1. A eleição para os membros do Conselho Tutelar do Município 
de Marechal Floriano realizar-se-á no dia 04 de outubro de 
2015, das 08h às 17h, conforme previsto no art. 139, da Lei nº 
8.069/90 e Resolução nº 152/2012, do CONANDA;

12.2. A votação deverá ocorrer preferencialmente em urnas 
eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral, observadas as disposições 
das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral 
e Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espirito Santo;

12.3. As cédulas para votação manual serão elaboradas 
pela Comissão Organizadora do Processo Eleitoral, adotando 
parâmetros similares aos empregados pela Justiça Eleitoral em 
sua confecção; 

12.4. Nas cabines de votação serão fixadas listas com relação de 
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- Prova eliminatória- 19/06/2015

- Publicação dos aptos a concorrer- 22/06/2015

- Prazo para eventuais recursos- 23/06/2015 a 25/06/2015

- Reunião com candidatos- 26/06/2015

- Publicação definitiva dos candidatos aptos a concorrer- 
29/06/2015

- Apresentação da candidatura- 03-07/2015 às 19:00 na 
Câmara Municipal do município

- Assembleia de Eleição – 04/10/2015 (domingo das 08:00 
às 17:00horas)

- Publicação dos conselheiros eleitos e seus respectivos 
suplentes-05-10-2015

- Posse dos conselheiros – 10/01/2016 09:00

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO 
EDITAL Nº 002/2015

Publicação Nº 12307

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO EDITAL 
Nº 002/2015

O Município de Marechal Floriano, Estado do Espírito Santo, através 
da Comissão Organizadora e Julgadora do Processo Seletivo para 
Contratação Temporária, instituída pelo Decreto nº 124/15, de 31 
de maio de 2015, TORNA PÚBLICO que fará realizar Processo 
Seletivo Simplificado Público para os cargos de MOTORISTA, 
TRABALHADOR BRAÇAL e SERVENTE nos termos da Lei 
Municipal nº 1518/2014 e em conformidade com as normas 
estabelecidas neste Edital, visando atendimento à necessidade 
temporária de excepcional interesse da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Educação e Esportes.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Estão especificados no Anexo I do presente Edital os requisitos 
básicos para investidura no cargo de MOTORISTA, TRABALHADOR 
BRAÇAL e SERVENTE bem como, vencimentos, encargos sociais, 
jornada de trabalho e atribuições gerais e específicas dos cargos. 

1.2. Serão disponibilizadas 38 (trinta e oito) vagas para 
TRABALHADOR BRAÇAL e 25 (vinte e cinco) vagas para 
SERVENTE e 02 (duas) para MOTORISTA.

1.3. As vagas serão para trabalhar em qualquer localidade do 
Município de Marechal Floriano, no âmbito da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Educação e Esportes 
e serão para contratação imediata e cadastro de reserva.

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Os candidatos interessados estarão isentos do pagamento de 
taxa para inscrição no Processo Seletivo Simplificado Público de 
que trata este Edital. 

2.2. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o 
Edital, estar plenamente de acordo com os critérios do mesmo e 

15.1. A posse dos membros do Conselho Tutelar será concedida 
pelo Presidente do COMCAMF local, no dia 10 de janeiro de 
2016, conforme previsto no art. 139, §2º, da Lei nº 8.069/90;

15.2. Além dos 05 (cinco) candidatos mais votados, também 
devem tomar posse, pelo menos, 05 (cinco) suplentes, 
também observada a ordem de votação, de modo a assegurar 
a continuidade no funcionamento do órgão, em caso de férias, 
licenças ou impedimentos dos titulares.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

16.1. Cópias do presente Edital e demais atos da Comissão 
Organizadora do Processo Eleitoral dele decorrentes serão 
publicadas, com destaque, nos órgãos oficiais de imprensa, no 
sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, bem 
como afixadas no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de 
Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMCAMF) e dos 
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de 
Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Postos 
de Saúde e Escolas da Rede Pública Municipal;

16.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do Processo Eleitoral, observadas as normas legais 
contidas na Lei Federal nº 8.069/90 e na Lei Municipal nº 675/2007 
e suas alterações;

16.3. É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a 
publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao 
processo de escolha em data unificada dos membros do Conselho 
Tutelar;

16.4. É facultado aos candidatos, por si ou por meio de 
representantes credenciados perante a Comissão Organizadora do 
Processo Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de 
escolha, incluindo as cerimônias de lacração de urnas, votação e 
apuração;

16.5. Cada candidato poderá credenciar, até 48 (quarenta e oito) 
horas antes do pleito, 01 (um) representante por local de votação 
e 01 (um) representante para acompanhar a apuração dos votos 
e etapas preliminares do certame;

16.6. Os trabalhos da Comissão Organizadora do Processo 
Eleitoral se encerram com o envio de relatório final contendo as 
intercorrências e o resultado da votação ao COMCAMF;

16.7. O descumprimento das normas previstas neste Edital 
implicará na exclusão do candidato ao processo de escolha.

Publique-se

Marechal Floriano, 01 de abril de 2015

Welder Heringer Nogueira

Presidente do COMCAMF

ANEXO

Calendário Referente ao Edital nº 001/2015 do 
COMCAMF

- Abertura das Inscrições- 09/04/2015 à 08/05/2015

- Análise e aprovação da documentação dos candidatos pela 
comissão- 21/05/2015 a 23/05/2015

- Publicação dos aprovados – 25/05/2015

- Prazo para eventuais recursos dos resultados- 26/05/2015 a 
28/05/2015

- Nova publicação dos aprovados- 01/06/2015
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ou esclarecer dúvidas relativas a este Edital.

2.9. Após a entrega do envelope e recebimento do respectivo 
comprovante de inscrição, não será possível a entrega de novos 
documentos, alteração dos documentos entregues ou alteração 
nas informações prestadas no requerimento de inscrição.

2.10. Ficam asseguradas 5% (cinco por cento) das vagas 
disponíveis às pessoas portadoras de deficiências, desde que haja 
compatibilidade entre as atribuições do cargo e a capacidade do 
candidato de exercê-las, em obediência ao disposto nos termos do 
artigo 37, inciso VIII da CF/88. 

2.10.1. As vagas que não forem providas por falta de candidatos 
deficientes aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem geral de classificação. 

2.11. O candidato portador de deficiência deverá declarar essa 
condição na ficha de inscrição, identificando-a e anexando à 
mesma, laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente do 
CID, que comprove a deficiência e ateste sua APTIDÃO ao cargo 
pretendido. 

2.12. Será ineficaz a inscrição, sem prejuízo de apuração penal, 
se for verificada falsidade nas declarações do candidato e/ou 
documentos apresentados.

3. DA AVALIAÇÃO 

3.1. O Processo Seletivo Simplificado para MOTORISTA, 
TRABALHADOR BRAÇAL e SERVENTE será realizado mediante 
análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório. 

3.1.1 As atribuições de pontos referentes à análise curricular 
obedecerão ao disposto no Anexo II deste Edital. 

3.1.1.2. No documento comprobatório (Item 4) de experiência 
profissional como MOTORISTA, TRABAHADOR BRAÇAL e 
SERVENTE ou função correlata deverá, obrigatoriamente, conter 
a indicação do cargo, período trabalhado (dia, mês e ano de início 
e término). 

3.1.2 O candidato que não obtiver o mínimo de 01 (um) ponto 
será eliminado do Processo Seletivo Simplificado.

3.1.3 O tempo de serviço já computado na aposentadoria não 
será considerado para contagem de pontos no presente processo 
de seleção. 

3.1.4 Toda a documentação deverá ser entregue no dia da 
inscrição, conforme disposição constante do item 2.5, em envelope 
sem lacre, contendo, obrigatoriamente, na parte externa:

a) o nome do candidato; 

b) o cargo para o qual está inscrito; 

3.1.5 Os documentos serão conferidos na presença do candidato 
que assinará o respectivo Termo de Entrega nos locais de inscrição. 

certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o 
exercício do cargo público a que pretende se inscrever, descritos 
no Anexo I. 

2.3. O candidato deverá ser brasileiro nato ou naturalizado, com 
idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completados até o 
ultimo dia de inscrição previsto no item 2.4. 

1.4. As inscrições serão efetuadas no período de 06 a 10 
de abril de 2015 no horário de 09 as 11 e de 13 às 16 horas 
na sede das Secretarias Municipais de Obras e Serviços 
Urbanos e de Educação e Esportes, Centro, Marechal 
Floriano-ES.

2.5. Para efeito de inscrição, o candidato preencherá o 
Requerimento de Inscrição, com letra legível e sem rasura, 
ANEXO IV, fornecido nos locais de inscrição, fazendo a juntada em 
envelope da documentação necessária, a saber: 

a) Cópia do documento de identidade e do CPF, apresentando o 
original para conferência, quando não autenticado;

b) Cópia do comprovante de escolaridade fornecido por Instituição 
de Ensino credenciada por órgão competente (Certificado, 
Diploma, Histórico Escolar ou Declaração); 

c) Procuração com firma reconhecida em Cartório, se representado 
por procurador;

d) Currículo (Documento (s) comprobatório (s) de experiência 
profissional no cargo ou função correlata e/ou certificado/
declaração de curso relacionado ao cargo). 

e) Cópia da Carteira de Motorista.

2.6. O requerimento de inscrição estará disponível no local da 
inscrição e no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de 
Marechal Floriano no link www.marechalfloriano.es.gov.br.

2.6.1. Além do Requerimento de Inscrição deverá conter na parte 
externa do envelope: o nome completo do candidato e o cargo 
para o qual está se inscrevendo, escrito a caneta.

2.7. O candidato que não preencher corretamente o requerimento 
de inscrição em todos os campos será automaticamente indeferido, 
não cabendo ao Município preencher qualquer campo ou entrar 
em contato com o candidato para obter tais informações.

2.7.1. As informações prestadas no Requerimento de Inscrição são 
de inteira responsabilidade do candidato, respondendo este, em 
qualquer instância administrativa e jurídica, por qualquer falsidade, 
e, dispondo o Município do direito de INDEFERIR o candidato que 
não o preencher de forma completa, correta e legível.

2.8. Os servidores responsáveis para atuar nas inscrições apenas 
receberão o envelope, farão a contagem do número de folhas e 
entregarão ao candidato ou terceiro o comprovante da inscrição.

2.8.1 Somente os membros da Comissão Organizadora e Julgadora 
deste processo seletivo estão autorizados a prestar informações 

http://www.marechalfloriano.es.gov.br
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3.1.6 É de inteira responsabilidade do candidato a providência de entrega de seus títulos, bem como a escolha dos documentos 
apresentados. 

3.1.7 Critérios de classificação e nota mínima de aprovação: 

3.1.7.1 Os candidatos serão classificados de acordo com a nota final resultante da apreciação do currículo, considerando-se como 
mínima a nota 1,0. 

3.1.7.2 A classificação final dos candidatos será afixada no quadro de avisos da sede da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano 
e divulgada no site www.marechalfloriano.es.gov.br, por ordem decrescente dos totais de pontos obtidos e ainda, necessariamente 
publicada no Órgão Oficial deste Município e facultativamente em outros meios de comunicação local/regional. 

3.1.8. Em caso de empate na nota final terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) tiver idade mais elevada, conforme artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso; b) maior pontuação na qualificação profissional;

c) maior pontuação de tempo de serviço; 

d) maior número de filhos menores ou portadores de necessidades especiais; 

e) sorteio. 

3.2 Em se tratando de Contrato de Parceria ou Contrato de Prestação de Serviços, só será computado como tempo de experiência 
profissional aquele prestado pelo candidato a partir dos 18 (dezoito) anos de idade.

4. DA COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL:

4.1 – Considera-se Experiência Profissional toda atividade desenvolvida na função pleiteada, devendo ser comprovado conforme o 
padrão especificado abaixo:

ATIVIDADE PRESTADA COMPROVAÇÃO:

4.1.1 – Em Órgão Público

Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, 
conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, 
com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo 
Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de 
Administração ou Departamento de Pessoal/Recursos Humanos do 
órgão equivalente, ou ainda, pelo Gestor, Gerente, Coordenador 
e Chefia imediata da Secretaria, não sendo aceitas, sob hipótese 
alguma, declarações expedidas por qualquer órgão que não 
especificado neste item.

4.1.2 – Em Empresa
Privada

Cópia da carteira de trabalho (página de identificação com foto e 
dados pessoais e registro do(s) contrato(s) de trabalho). Em caso 
de contrato de trabalho em vigor (carteira sem data de saída), o 
tempo de serviço será considerado até a data no requerimento de 
inscrição, preenchida pelo servidor responsável pelo recebimento 
da mesma.

4.1.3 – Como Prestador de
Serviços para Pessoa Jurídica

Cópia do contrato de prestação de serviços (com firma reconhecida 
do emitente) e/ou declaração da empresa ou do setor onde atua/
atuou (com firma reconhecida do emitente), em papel timbrado com 
carimbo de CNPJ, data e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração, comprovando efetivo período de atuação no cargo

4.1.4 – Como Prestador de
Serviços para Pessoa Física

Cópia do contrato de prestação de serviços (com firma reconhecida 
do emitente) e/ou declaração do empregador (com firma reconhecida 
do emitente), contendo nome, endereço, telefone para contato, 
CPF, data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
comprovando efetivo período de atuação no cargo.
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6.1.1. Inicialmente a contratação será de até 03 (três) meses, 
podendo ser prorrogada, conforme o desempenho profissional do 
contratado e no prazo que no total não cumulativo, não supere o 
disposto nas Leis Municipais 003/1993 e 1518/2014 .

6.2. É vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos 
ou funções públicas, nos termos do artigo 37, inciso XVI, da 
Constituição da República. 

6.3. Os contratos serão de natureza administrativa, ficando 
assegurados os seguintes direitos ao contratado:

I – Pelo exercício da função prestada ao município, receberá o 
Contratado os mesmos padrões de vencimentos do Plano de 
Carreira existente na Administração Pública Municipal, que poderá 
ser alterada no curso do contrato, sempre e na mesma proporção 
em que for alterado o vencimento dos servidores do quadro 
permanente do município;

II – Ao contratado será assegurado, quando couber, o recebimento 
de horas extraordinárias e adicionais de insalubridade, 
periculosidade, adicional noturno, 13º salário, e os benefícios 
assegurados e contidos no § 2º, Art.39, da Constituição Federal;

III – Encargos sociais de acordo com a tabela do Ministério da 
Previdência Social.

6.4. O contrato firmado de acordo com este processo seletivo 
extinguir-se-á sem direito a indenização:

I – Por iniciativa do contratado;

II – Unilateralmente, pela administração, decorrente de 
conveniência administrativa;

III – Quando o contratado apresentar conduta incompatível com 
os serviços prestados, devidamente apurados em sindicância 
administrativa, garantidos o devido processo legal.

6.5. No ato da contratação, o candidato deverá apresentar 
os seguintes documentos em cópia xerográfica, devendo 
apresentar o documento original, para conferência:

a) se casado, Certidão de Casamento; se solteiro, Certidão de 
Nascimento;

b) Certidão de Nascimento acompanhada de declaração da Escola 
e do Cartão de Vacina no caso de filhos menores de 14 anos;

c) Carteira de Identidade (RG);

d) Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) Título de Eleitor com comprovante de votação ou justificativa 
(sitio www.tse.gov.br);

f) Certificado de Alistamento Militar ou Dispensa (para o sexo 
masculino até 45 anos);

g) Número de PIS/PASEP;

h) Carteira de Trabalho – CTPS;

i) Comprovante de Residência;

j) Comprovante de escolaridade;

4.1.5 – Os documentos comprobatórios de tempo de serviço deverão 
ser apresentados em nome do Candidato e preferencialmente com 
número do CPF do candidato.

4.2 - Não haverá limite para apresentação de documentos 
comprobatórios de tempo de serviço, sendo vedada a contagem 
cumulativa de tempo de serviço prestado em diferentes locais em 
um mesmo período.

4.3 - Quando a nomenclatura do cargo ou função exercido for 
diferente as nomenclaturas descritas neste Edital, o candidato 
deverá complementar as informações da experiência profissional 
com declaração emitida pela empresa ou setor de atuação, 
especificando a(s) atividade(s) exercida(s).

4.5 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
Cartório competente ou por membro da Comissão Organizadora e 
Julgadora do Processo Seletivo.

4.5.1 - serão aceitas somente cópias legíveis;

4.5.2 - não serão aceitos documentos cujas datas estejam 
rasuradas; 

4.5.3 - a Comissão Organizadora e Julgadora do Processo Seletivo 
reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que julgar necessário.

5. DOS RECURSOS 

5.1. O candidato poderá interpor recurso, conforme formulário 
ANEXO V, devidamente fundamentado, que deverá ser dirigido à 
Comissão Organizadora e Julgadora deste Processo Seletivo, no 
prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da publicação, 
do resultado preliminar, no site www.marechalfloriano.es.gov.br e 
quadro de avisos da Prefeitura.

5.2. O recurso deverá ser claro, consistente e objetivo. Recurso 
inconsistente ou intempestivo será liminarmente indeferido. Não 
será admitido recurso administrativo visando dilação probatória.

5.3. Somente serão reconhecidos os recursos apresentados em 
original e forem protocolados dentro do prazo indicado no item 5.1 
no Protocolo Central da PMMF. 

5.3.1. Os recursos encaminhados por fax ou correio eletrônico não 
serão reconhecidos. 

5.4. A classificação final dos candidatos, após apreciação dos 
recursos, será divulgada na forma do item 3.1.7.2.

6. DA CONTRATAÇÃO 

6.1. Após a homologação, será realizada a contratação dos 
candidatos, conforme necessidade da Prefeitura Municipal de 
Marechal Floriano, durante o prazo de validade deste processo 
seletivo, obedecendo-se à ordem final de classificação.

http://www.marechalfloriano.es.gov.br
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Maria Aparecida Trarbach – Membro Comissão

Anexo I

CARGOS DE TRABALHADOR BRAÇAL e SERVENTE

Atividades Genéricas:

a) executar as atividades do cargo de acordo com as normas, 
regras, padrões, aplicações, procedimentos e técnicas 
recomendáveis, utilizando-se devidamente dos instrumentos, 
equipamentos, utensílios e materiais necessários;

b) usar obrigatoriamente uniforme e os equipamentos de proteção 
individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades;

c) solicitar e/ou requisitar os instrumentos, equipamentos, 
utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento das 
atividades do cargo;

d) zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de 
trabalho;

Nível de escolaridade: Ensino Fundamental. 

Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

Encargos Sociais, de acordo com a Tabela do Ministério da 
Previdência Social

Vencimento do cargo de Trabalhador Braçal: R$ 551,00. 
Em cumprimento ao Art. 7º, Incisos IV, VI e VII da Constituição 
Federal, os servidores públicos municipais que estejam 
percebendo vencimento abaixo do salário mínimo nacional, será 
complementado até o valor do salário mínimo vigente.

Vencimento do cargo de Servente: R$435,60. Em cumprimento 
ao Art. 7º, Incisos IV, VI e VII da Constituição Federal, os servidores 
públicos municipais que estejam percebendo vencimento abaixo 
do salário mínimo nacional, será complementado até o valor do 
salário mínimo vigente.

CARGO DE MOTORISTA

Pré- Requisito: Carteira nacional de habilitação categoria “B” 
Profissional.

Atribuições: Dirigir veículos diversos como utilitários e carros 
para transporte em geral; Dirigir veículos em geral para transporte 
de materiais e pessoas; Executar pequenos reparos tais como: 
Troca de pneus, reaperto, lubrificação, etc.; Orientar a disposição 
das cargas a serem transportadas no veículo, tomando os 
necessários cuidados para a preservação do mesmo; Zelar pela 
limpeza e conservação do veículo e observando as normas de 
transito e de segurança; Executar tarefas correlatas, a critério do 
superior imediato.

Vencimento do cargo de Motorista: R$ 638,00. Em 
cumprimento ao Art. 7º, Incisos IV, VI e VII da Constituição 
Federal, os servidores públicos municipais que estejam 
percebendo vencimento abaixo do salário mínimo nacional, será 
complementado até o valor do salário mínimo vigente.

Encargos Sociais, de acordo com a Tabela do Ministério da 
Previdência Social.

l) 01 (uma) foto 3x4 (recente);

m) Atestado admissional do médico do trabalho da PMDM.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

7.1 O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado é de 
12 (doze) meses, a contar da data de sua homologação, podendo 
ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do Prefeito 
Municipal de Marechal Floriano.

7.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento 
de todos os atos publicados referentes a este Processo Seletivo 
Simplificado, no Diário Oficial dos Municípios, quando couber, no 
site www.marechalfloriano.es.gov.br e no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano. A Prefeitura Municipal 
não terá responsabilidade de entrar em contato com os candidatos 
quando das contratações.

7.3. O candidato poderá se inscrever a mais de um cargo, porém 
por ocasião da chamada para escolha do local de trabalho, caso 
o candidato aceite a cargo/vaga/local, automaticamente fica 
eliminado da colocação em outro cargo. 

7.4. Durante o prazo de validade do presente processo seletivo, 
uma vez observados os requisitos que legitimam a contratação 
temporária e a ordem de classificação do certame, considerando-
se que os classificados passarão a compor quadro reserva, poderão 
ser convocados candidatos em número inferior ou superior àquele 
inicialmente previsto.

7.5. A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano e a Comissão 
Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado se reservam o 
direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em 
qualquer fase do certame ou posterior ao mesmo, em razão de 
atos supervenientes, não previstos ou imprevisíveis. 

7.6. O presente Processo Seletivo Simplificado Público será 
organizado e coordenado pela Comissão Especial de Seleção para 
Contratação Temporária.

7.7. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão 
Especial de Seleção para Contratação Temporária, observando os 
princípios que regem a Administração Pública.

7.8. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste EDITAL, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

7.9. De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a 
Comarca de Marechal Floriano o foro competente para julgar 
as demandas judiciais decorrentes deste Processo Seletivo 
Simplificado Público.

Marechal Floriano, ES, 31 de Março de 2015.

Ticiana Velasco Pimenta Targueta – Presidente da Comissão

Valdicéia Marília Dittrich Littig – Vice Presidente 

Alessandra Busato – Membro Comissão

Vânia Veloso Werneck – Membro Comissão
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ANEXO II

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA SELEÇÃO DE MOTORISTA, TRABALHADOR BRAÇAL e SERVENTE NA ANÁLISE 
CURRICULAR: 

Critério de pontuação:

a) 1,0 (um) ponto por ano completo (365 dias), sem sobreposição de tempo, no exercício de cargo, emprego, ou função na 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, ou na iniciativa privada relacionado com a área de atuação do cargo pretendido.

b) 0,5 (meio) ponto por ano incompleto (superior a 90 dias), sem sobreposição de tempo, no exercício de cargo, emprego, ou 
função na Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, ou na iniciativa privada relacionado com a área de atuação do cargo 
pretendido.

c) 1,0 (um) ponto para cada certificado de curso ou seminário na área de atuação ou área afim, realizados nos últimos cinco anos, 
reconhecendo-se para este fim, cursos preparatórios ministrados em processos seletivos anteriores promovidos por entes públicos ou 
privados. 

Observação: Declarações somente serão aceitas em papel timbrado contendo carimbo do CNPJ, período de realização do curso, 
carga horária e assinatura do responsável.

ANEXO III

CRONOGRAMA 

06 a 10 de abril de 2015. Período de inscrições na sede da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Obras, no horário das 
09 h às 11h e das 13 h às 16 h. 

17 de abril de 2015. Divulgação do resultado parcial com a relação classificatória 

20 a 23 de abril de 2015. Prazo para recurso 

28 de abril de 2015. Resultado dos recursos e divulgação da Classificação Final 

30 de abril de 2015. Primeira chamada para comparecimento dos selecionados para informações quando ao local das vagas e 
informações quanto a realização de exame admissional junto ao médico do trabalho da PMMF.

ANEXO IV

FICHA DE INSCRIÇÃO / COMPROVANTES 

CARGO: 

1 – DADOS PESSOAIS:

Nome do(a) Candidato(a):
Data de Nascimento: Documento de Identidade:
CPF: Total de Folhas Entregue:

2 – ENDEREÇO:

Rua: Nº
Bairro: Município:
Tel: Cel: E-mail:
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3 – RELAÇÃO DE TÍTULOS/TEMPO DE SERVIÇO/PONTUAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO:

ÁREA I EXERCICIO PROFISSIONAL MESES
Pontuação (a ser 
preenchida pela 
comissão

1 -
2- 
3-
4-
5-
6-
7-
8-

ÁREA II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CARGA 
HORÁRIA

Pontuação (a ser 
preenchida pela 
comissão

1-
2-
TOTAL DE PONTOS (GERAL) – a ser preenchido pela comissão

( ) Desejo me inscrever como CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS e declaro que estou ciente das 
determinações contidas nos itens 2.10 a 2.12 do Edital 002/2015.

Declaro que estou ciente e que aceito as condições determinadas no Edital de Processo Seletivo 002/2015.

Marechal Floriano, _____de ____________________ de 2015.

Assinatura do candidato    Assinatura do Servidor

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano – Processo Seletivo
EDITAL nº 001/2014 Total de folhas Entregues.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDITADO

Nome do(a) Candidato(a):

Marechal Floriano, _______de __________________________ de 2015. 

Assinatura do Servidor 

ANEXO V

FORMULÁRIO DE RECURSO
Referência: Processo Seletivo 002/2015
À Comissão Organizadora e julgadora do processo Seletivo.

Nome: _________________________________________________________ 
CPF: ___________________________________________________________ 
Identidade: _____________________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________ 
Telefone: _______________________________________________________ 

MOTIVO DO RECURSO:

Marechal Floriano, _______de _________________ de 2015.

Assinatura do requerente
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inerentes ao órgão.

1.6.2. O exercício da função de membro do Conselho Tutelar não 
configura vínculo empregatício ou estatutário com o município.

2. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA:

2.1. O cidadão que desejar candidatar-se à função de membro do 
Conselho Tutelar deverá atender as seguintes condições:

I. ser pessoa de reconhecida idoneidade moral, comprovada por 
folhas e certidões de antecedentes cíveis e criminais expedidas 
pela Justiça Estadual e atestado de antecedentes “nada consta” 
fornecido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Espirito Santo;

II. ter idade igual ou superior a vinte e um anos, comprovada por 
meio da apresentação do documento de identidade ou por outro 
documento oficial de identificação;

III. residir no município há pelo menos 02 (dois) anos, comprovado 
por meio da apresentação de conta de água, luz ou telefone fixo 
ou título de eleitor; 

IV. comprovar, por meio da apresentação de Diploma, Histórico 
Escolar ou Declaração de Conclusão de Curso emitido por entidade 
oficial de ensino, ter concluído o ensino médio, até o dia da posse;

V. estar no gozo de seus direitos políticos, comprovados pela 
apresentação do título de eleitor e comprovante de votação 
da última eleição ou certidão fornecida pela Justiça Eleitoral, 
constando estar em dia com as obrigações eleitorais;

VI. apresentar quitação com as obrigações militares (no caso de 
candidato do sexo masculino);

VII. não ter sido penalizado com a destituição da função de 
membro do Conselho Tutelar, nos últimos cinco anos, em 
declaração firmada pelo candidato.

VIII. comprovar experiência de atuação em atividades ligadas 
à promoção, defesa e atendimento dos Direitos da criança e do 
adolescente, em declaração firmada pelo candidato, por meio 
de formulário próprio, em que conste a atividade desenvolvida, 
o tomador do serviço (pessoa física ou jurídica) e o período de 
atuação. Para efeito deste Edital, considera-se como experiência 
as atividades desenvolvidas por:

a) Professores, especialistas em educação (pedagogos), diretores 
e coordenadores de escola, bibliotecários e auxiliares de secretaria 
etc.;

b) Profissionais do Programa Estratégia Saúde da Família, auxiliares 
de enfermagem etc.;

c) Profissionais da assistência social, como assistentes sociais, 
psicólogos, educadores sociais e outros que atuam em Projetos, 
Programas e Serviços voltados ao atendimento de crianças, 
adolescentes e famílias;

d) Empregados ou voluntários de entidades não-governamentais 
que atuam no atendimento de crianças e adolescentes e na defesa 
dos direitos desse segmento, como por exemplo, Pastoral da 
Criança, Pastoral da Juventude, Igrejas, Associações de Bairros 
etc.;

IX. (Outros requisitos previstos em Lei Municipal). 

3. DO PROCESSO DE ESCOLHA:

3.1. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 
observará o calendário anexo ao presente Edital.

3.2. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
no uso de suas atribuições, fará publicar editais específicos no 
Diário Municipal ou meio equivalente, bem como nos demais locais 
indicados neste Edital, para cada uma das fases do processo de 
escolha de membros do Conselho Tutelar, dispondo sobre:

a) Inscrições e entrega de documentos;

RESOLUÇÃO Nº. 006 DE 01 DE ABRIL DE 2015
Publicação Nº 12330

Resolução nº. 006 de 01 de abril de 2015.

Dispõe sobre o Edital do processo de escolha do Conselho Tutelar 
do Município de Marechal Floriano.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
do Município de Marechal Floriano - COMCMAF, no uso de suas 
atribuições, conforme preconiza a Lei Federal nº 8.069/90 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente, as Resoluções nºs 152/2012 
e 170/2014, ambas expedidas pelo Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - CONANDA, e a Lei Municipal nº. 
675/2007, TORNA PÚBLICO o Processo de Escolha Unificado 
para Membros do Conselho Tutelar para o quatriênio 2016/2019, 
mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

1.1. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 
é regido por este Edital, aprovado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Marechal Floriano.

1.1.1. A Comissão Organizadora do Processo Eleitoral designada 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
composta paritariamente dentre os membros do aludido Conselho, 
conforme Resolução nº 005/2015, é a responsável por toda a 
condução do processo de escolha.

1.2. O processo destina-se à escolha de 05 (cinco) membros 
titulares e seus respectivos suplentes, para composição do 
Conselho Tutelar do município de Marechal Floriano, para o 
mandato de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução, 
mediante novo processo de escolha.

1.4. Das atribuições do Conselho Tutelar:

1.4.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente, cumprindo 
as atribuições previstas nos arts. 18-B, par. único, 90, §3º, inciso 
II, 95, 131, 136, 191 e 194, todos da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

1.5. Da Remuneração: 

1.5.1. O padrão salarial do cargo de Conselheiro Tutelar será de 03 
(três) vezes o padrão I, carreira A, de acordo com o anexo I da Lei 
Municipal nº584, de 21 de dezembro de 2005, do Plano de Cargos 
e Salários da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano.

1.5.2. Se o servidor municipal for eleito para o Conselho Tutelar, 
poderá optar entre o valor da remuneração do cargo de Conselheiro 
ou o valor de seus vencimentos, ficando-lhe garantidos:

I. O retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, assim que 
findo o seu mandato;

II. A contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, 
exceto para promoção por merecimento.

1.6. Do Horário de funcionamento do Conselho Tutelar e 
exercício da função: 

1.6.1. Os membros do Conselho Tutelar exercerão suas atividades 
em regime de dedicação exclusiva, durante o horário previsto 
no art. 35 da Lei Municipal nº 675/2007 para o funcionamento 
do órgão, sem prejuízo do atendimento em regime de plantão/
sobreaviso, assim como da realização de outras diligência e tarefas 
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pela Lei Federal nº 12.696/2012, a Lei Municipal nº 675/2007 
que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente e o Regimento Interno do Conselho 
Tutelar.

5.2. A prova de aferição de conhecimento avaliará a capacidade de 
interpretação do texto legal. 

5.3. A prova constará de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, 
com 04 (quatro) alternativas para cada questão, sendo cada 
questão no valor de 01(um) ponto, no total de 20 (vinte) pontos. 

5.4. O candidato terá 02 horas para realizar a prova.

5.5. A prova será realizada no dia 19/06/2015 com início às 09 
horas no endereço Rua: Armando Wash, s/nº- sala de estudo do 
Corpo de Bombeiros desta Cidade.

5.6. Caso haja necessidade de alterar dia, horário e local de 
realização das provas, a Comissão Organizadora do Processo 
Eleitoral publicará as alterações, em todos os locais onde o Edital 
tiver sido afixado, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

5.7. É de responsabilidade do candidato acompanhar nos locais 
onde o Edital for publicado eventuais alterações no que diz respeito 
ao dia, horário e local de realização das provas. 

5.8. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, antes da hora 
marcada para o seu início, munidos de lápis, borracha, caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, protocolo de inscrição e de 
documento oficial de identidade.

5.9. No momento da prova não será permitida consulta a textos 
legais nem tampouco à doutrina sobre a matéria.

5.10. Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário 
determinados, ou segunda chamada para as provas.

5.11. Será excluído do processo de escolha o candidato que, por 
qualquer motivo, faltar às provas ou, durante a sua realização, for 
flagrado comunicando-se com outro candidato ou com pessoas 
estranhas, por gestos, oralmente, por escrito, por meio eletrônico 
ou não.

5.12. Será automaticamente excluído do processo de escolha 
o candidato que não devolver a folha oficial de respostas ou 
devolvê-la sem assinatura. 

5.13. O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de 
qualquer tipo de condição especial para a realização das provas 
deverá solicitá-la, por escrito, no ato da inscrição, indicando os 
recursos especiais materiais e humanos necessários, o qual será 
atendido dentro dos critérios de viabilidade e razoabilidade.

5.14. A candidata inscrita em fase de amamentação que sentir 
necessidade de amamentar durante o período de realização da 
prova, deverá levar um acompanhante, que ficará com a criança 
em sala reservada, determinada pela Comissão Organizadora 
do Processo Eleitoral. Durante o processo de amamentação a 
candidata será acompanhada apenas por uma fiscal, devendo o 
acompanhante retirar-se da sala.

5.14.1. Pela concessão à amamentação, não será concedido 
qualquer tempo adicional à candidata lactante.

5.15. O gabarito da realização da prova de conhecimento, será 
divulgado pela Comissão Organizadora do Processo Eleitoral no dia 
22/06/2015, sendo afixado no mural da Prefeitura Municipal, da 
Câmara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMCAMF) e 
dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros 
de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Postos 
de Saúde e Escolas da Rede Pública Municipal.

5.16. Serão aprovados aqueles que atingirem no mínimo 50% da 
pontuação total atribuída à prova.

5.17. A relação dos candidatos aprovados será publicada no 
Diário Municipal do Município e afixada no mural da Prefeitura 
Municipal, da Câmara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(COMCAMF) e dos Centros de Referência de Assistência Social 

b) Relação de candidatos inscritos;

c) Relação preliminar dos candidatos considerados habilitados, 
após a análise dos documentos;

d) Relação definitiva dos candidatos considerados habilitados, 
após o julgamento de eventuais impugnações;

e) Dia e locais de votação;

f) Resultado preliminar do pleito, logo após o encerramento da 
apuração;

g) Resultado final do pleito, após o julgamento de eventuais 
impugnações; e

h) Termo de Posse.

4. DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS:

4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita 
aceitação das condições do processo de escolha, tais como se 
acham definidas neste Edital, acerca das quais não poderá alegar 
desconhecimento;

4.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o 
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos 
para a investidura na função de membro do Conselho Tutelar.

4.3. As inscrições ficarão abertas no período de 08h do dia 
09/04/2015 às 17h do dia 08/05/2015.

4.4. As inscrições serão feitas no endereço Rua: Waldemar Mees, 
s/nº- Antiga Delegacia Militar, nesta cidade. 

4.5. No ato de inscrição o candidato, pessoalmente ou por meio 
de procuração, deverá:

a) preencher requerimento, em modelo próprio que lhe será 
fornecido no local, no qual declare atender as condições exigidas 
para inscrição e se submeter às normas deste Edital;

b) apresentar original ou fotocópia de documento de identidade 
de valor legal no qual conste filiação, retrato e assinatura;

c) apresentar os documentos exigidos no item 2.1 deste Edital;

d) em relação ao item 2.1, número I, a critério da Comissão 
Organizadora do Processo Eleitoral, a comprovação da 
idoneidade moral, no âmbito pessoal, familiar e profissional, 
poderá ser complementada por meio de informações coletadas 
junto a pessoas e instituições da comunidade local;

4.6. A ausência de qualquer dos documentos solicitados acarretará 
o indeferimento da inscrição;

4.7. A qualquer tempo poder-se-á anular as inscrições, as provas 
e/ou nomeação do candidato, caso se verifique qualquer falsidade 
nas declarações e/ ou qualquer irregularidade nas provas e/ou 
documentos apresentados;

4.8. É inelegível e está impedido de se inscrever no processo de 
escolha unificado o candidato que:

a) tiver sido empossado para o segundo mandato consecutivo até 
o dia 10 de janeiro de 2013;

b) que tiver exercido o mandato, em regime de prorrogação, por 
período ininterrupto superior a 04 (quatro) anos e meio.

4.9. A relação nominal dos candidatos, cuja inscrição for 
deferida, será afixada no mural da Prefeitura Municipal, da 
Câmara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMCAMF) e 
dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros 
de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), 
Postos de Saúde e Escolas da Rede Pública Municipal, com cópia 
para o Ministério Público.

5. DA PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO:

5.1. A prova de conhecimentos versará sobre a Lei Federal nº 
8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) atualizada 
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6.4. Da Campanha Eleitoral:

a) A campanha eleitoral terá início no dia em que for publicada a 
lista referida no item 7.1.5 deste Edital.

b) Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto 
a eleitores, por meio de debates, entrevistas e distribuição de 
panfletos;

c) É livre a distribuição de panfletos, desde que não perturbe a 
ordem pública ou particular;

d) As instituições (escola, Câmara de Vereadores, CREAS/CRAS, 
rádio, igrejas etc.) que tenham interesse em promover debates 
com os candidatos deverão formalizar convite a todos aqueles que 
estiverem aptos a concorrer ao cargo de membro do Conselho 
Tutelar.

e) Os debates deverão ter regulamento próprio devendo ser 
apresentado pelos organizadores a todos os participantes e ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 
pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência; 

f) Os debates só ocorrerão com a presença de, no mínimo, 10 
(dez) candidatos e serão supervisionados pelo COMCAMF;

g) Os debates previstos deverão proporcionar oportunidades 
iguais aos candidatos nas suas exposições e respostas;

h) Os candidatos convidados para debates e entrevistas deverão 
dar ciência do teor deste Edital aos organizadores;

i) Caberá ao candidato fiscalizar a veiculação da sua campanha em 
estrita obediência a este Edital.

6.4.1. Das Proibições:

a) É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos 
veículos de comunicação em geral (jornal, rádio ou televisão), 
camisas, bonés e outros meios não previstos neste Edital;

b) É vedado receber o candidato, direta ou indiretamente, doação 
em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de 
publicidade de qualquer espécie, procedente de:

b.1) entidade ou governo estrangeiro;

b.2) órgão da administração pública direta e indireta ou fundação 
mantida com recursos provenientes do Poder Público;

b.3) concessionário ou permissionário de serviço público;

b.4) entidade de direito privado que receba, na condição de 
beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição 
legal;

b.5) entidade de utilidade pública;

b.6) entidade de classe ou sindical;

b.7) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do 
exterior;

b.8) entidades beneficentes e religiosas;

b.9) entidades esportivas;

b.10) organizações não-governamentais que recebam recursos 
públicos;

b.11) organizações da sociedade civil de interesse público.

c) É vedada a vinculação do nome de ocupantes de cargos eletivos 
(Vereadores, Prefeitos, Deputados etc) ao candidato;

d) É vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova 
ataque pessoal contra os concorrentes;

e) É proibido aos candidatos promoverem as suas campanhas 
antes da publicação da lista definitiva das candidaturas, prevista 
no item 6.1.5;

f) É vedado ao membro do Conselho Tutelar em atividade promover 
sua campanha ou de terceiros durante o exercício da sua jornada 
de trabalho;

(CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social 
(CREAS), Postos de Saúde e Escolas da Rede Pública Municipal.

6. DA ELEIÇÃO: 

6.1. Da reunião que autoriza a campanha eleitoral

6.1.1 Em reunião própria, a Comissão Organizadora do Processo 
Eleitoral deverá dar conhecimento formal das regras do processo 
eleitoral aos candidatos habilitados, que firmarão compromisso de 
respeitá-las, bem como reforçar as disposições deste Edital, no 
que diz respeito notadamente:

a) aos votantes (quem são, documentos necessários etc.);

b) às regras da campanha (proibições, penalidades etc.);

c) à votação (mesários, presidentes de mesa, fiscais, prazos para 
recurso etc.);

d) à apresentação e aprovação do modelo de cédula a ser utilizado;

e) à definição de como o candidato deseja ser identificado na 
cédula (nome, codinome ou apelido etc.);

f) à definição do número de cada candidato;

g) aos critérios de desempate;

h) aos impedimentos de servir no mesmo Conselho, nos termos do 
artigo 140, da Lei nº 8.069/90;

i) à data da posse.

6.1.2. A reunião será realizada independentemente do número de 
candidatos presentes.

6.1.3. O candidato que não comparecer à reunião acordará 
tacitamente com as decisões tomadas pela Comissão Organizadora 
do Processo Eleitoral e pelos demais candidatos presentes.

6.1.4. A reunião deverá ser lavrada em ata, constando a assinatura 
de todos os presentes.

6.1.5. No primeiro dia útil após a reunião, será divulgada a lista 
definitiva dos candidatos habilitados, constando nome completo 
de cada um, com indicação do respectivo número e do nome, 
codinome ou apelido que será utilizado na cédula de votação, 
sendo publicada no Diário Municipal do Município e afixada no 
mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, na sede 
do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (COMCAMF) e dos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados 
de Assistência Social (CREAS), Postos de Saúde e Escolas da Rede 
Pública Municipal.

6.2. Da Candidatura:

6.2.1. A candidatura é individual e sem vinculação a partido 
político, grupo religioso ou econômico.

6.2.2. É vedada a formação de chapas de candidato ou a utilização 
de qualquer outro mecanismo que comprometa a candidatura 
individual do interessado.

6.3. Dos Votantes: 

a) Poderão votar todos os cidadãos maiores de 16 (dezesseis) 
anos inscritos como eleitores no município;

b) Para o exercício do voto, o cidadão deverá apresentar-se no 
local de votação munido de seu título de eleitor e documento 
oficial de identidade;

c) Cada eleitor deverá votar em apenas 05(cinco) candidatos;

d) Não será permitido o voto por procuração.
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e) Os candidatos poderão fiscalizar ou indicar 01 (um) fiscal e 01 
(um) suplente para o acompanhamento do processo de votação 
e apuração;
f) O nome do fiscal e do suplente deverá ser indicado à Comissão 
Organizadora do Processo Eleitoral com antecedência mínima de 
48 (quarenta e oito) horas antes do dia da votação;
g) No dia da votação o fiscal deverá estar identificado com crachá.
6.5.4. Será utilizado no processo o voto com cédula ou eletrônico.
6.5.5. Será considerado inválido o voto:
a) cuja cédula contenha mais de 05 (cinco) candidato assinalado;
b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da mesa de 
votação;
c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;
d) em branco;
e) que tiver o sigilo violado.

6.6. Da mesa de votação

6.6.1. As mesas de votação serão compostas por membros do 
COMCAMF e/ou servidores municipais, devidamente cadastrados. 

6.6.2. Não poderá compor a mesa de votação o candidato inscrito 
e seus parentes: marido e mulher, ascendentes e descendentes 
(avós, pais, filhos, netos...), sogro e genro ou nora, irmãos, 
cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou 
madrasta e enteado. 

6.6.3. Compete à cada mesa de votação:

a) Solucionar, imediatamente, dificuldade ou dúvida que ocorra 
durante a votação;
b) Lavrar a ata de votação, anotando eventuais ocorrências;
c) Realizar a apuração dos votos, lavrando a ata específica;
d) Remeter a documentação referente ao processo de escolha à 
Comissão Especial Eleitoral.

6.7. Da apuração e da proclamação dos eleitos:

a) Concluída a votação e a contagem dos votos de cada seção, os 
membros da mesa deverão lavrar a Ata de Votação e Apuração, 
extraindo o respectivo Boletim de Urna e, em seguida, encaminhá-
los, sob a responsabilidade do Presidente da Mesa, ao Presidente 
da Comissão Organizadora do Processo Eleitoral. 

b) A Comissão Organizadora do Processo Eleitoral, de posse de 
todos os Boletins de Urna, fará a contagem final dos votos e, 
em seguida, afixará, no local onde ocorreu a apuração final, o 
resultado da contagem final dos votos.

c) O processo de apuração ocorrerá sob supervisão do COMCAMF.

d) O resultado final da eleição deverá ser publicado oficialmente 
no Diário Oficial do Município, e afixado no mural da Prefeitura 
Municipal, da Câmara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(COMCAMF) e dos Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social 
(CREAS), Postos de Saúde e Escolas da Rede Pública Municipal, 
abrindo prazo para interposição de recursos, conforme item 9.2 
deste Edital.

e) Os 05 (cinco) primeiros candidatos mais votados serão 
considerados eleitos e serão nomeados e empossados como 
membros do Conselho Tutelar titulares, ficando todos os seguintes, 
observada a ordem decrescente de votação, como suplentes.

f) Na hipótese de empate na votação, será considerado eleito o 
candidato que, sucessivamente:

I. apresentar melhor desempenho na prova de conhecimento;

II. apresentar maior tempo de atuação na área da infância e 
adolescência;

III. residir a mais tempo no município;

g) É vedado aos membros do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente promover campanha para qualquer 
candidato;

h) É vedado o transporte de eleitores no dia da eleição, salvo 
se promovido pelo Poder Público e garantido o livre acesso aos 
eleitores em geral;

i) Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da 
eleição, em qualquer local público ou aberto ao público, sendo que 
a aglomeração de pessoas portando instrumentos de propaganda 
caracteriza manifestação coletiva, com ou sem utilização de 
veículos;

j) É vedado ao candidato doar, oferecer, promover ou entregar ao 
eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive 
brindes de pequeno valor, tais como camisetas, chaveiros, bonés, 
canetas ou cestas básicas.

6.4.2. Das Penalidades:

a) O candidato que não observar os termos deste Edital poderá 
ter a sua candidatura impugnada pela Comissão Organizadora do 
Processo Eleitoral;

b) As denúncias relativas ao descumprimento das regras 
da campanha eleitoral deverão ser formalizadas, indicando 
necessariamente os elementos probatórios, junto à referida 
Comissão Organizadora do Processo Eleitoral e poderão ser 
apresentadas pelo candidato que se julgue prejudicado ou por 
qualquer cidadão, no prazo máximo de 02 (dois) dias do fato.

b.1) O prazo será computado excluindo o dia da concretização do 
fato e incluindo o dia do vencimento.

b.2) Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
subsequente se o vencimento cair em feriado ou em finais de 
semana.

c) Será penalizado com o cancelamento do registro da candidatura 
ou a perda do mandato o candidato que fizer uso de estrutura 
pública para realização de campanha ou propaganda;

d) A propaganda irreal, insidiosa ou que promova ataque pessoal 
contra os concorrentes será analisada pela Comissão Especial 
Eleitoral que, entendendo-a irregular, determinará a sua imediata 
suspensão.

6.5. Da votação: 

6.5.1. A votação ocorrerá no dia 04/10/2015, em local e horário 
definidos por edital da Comissão Organizadora do Processo 
Eleitoral, a ser amplamente divulgado com antecedência mínima 
de 20 (vinte) dias, no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de 
Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMCAMF) e dos 
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de 
Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Postos 
de Saúde e Escolas da Rede Pública Municipal.

6.5.2. A votação deverá ocorrer preferencialmente em urnas 
eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral, observadas as disposições 
das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral 
e Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espirito Santo.

6.5.3. Nas cabines de votação serão fixadas listas com relação de 
nomes, codinomes, fotos e número dos candidatos a membro do 
Conselho Tutelar.

a) Às 17:00 horas do dia da eleição serão distribuídas senhas 
aos presentes que se encontrarem nas filas de votação, para 
assegurar-lhes o direito de votar;
b) Somente poderão votar os cidadãos que apresentarem o título 
de eleitor, acompanhado de documento oficial de identidade;
c) Após a identificação, o votante assinará a lista de presença e 
procederá a votação;
d) O votante que não souber ou não puder assinar, usará a 
impressão digital como forma de identificação;
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IV. tiver maior idade.

7. DOS IMPEDIMENTOS:

7.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, mesmo que em união homoafetiva, ou parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

7.2. Estende-se o impedimento do membro do Conselho Tutelar em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério 
Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude na Comarca.

7.3. Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho Tutelar e que obtenham votação suficiente para figurarem entre 
os 05 (cinco) primeiros lugares, considerar-se-á eleito aquele que tiver maior votação. O outro eleito será reclassificado como 1º 
(primeiro) suplente, assumindo na hipótese de vacância e desde que não exista impedimento.

8. DOS RECURSOS:

8.1. Será admitido recurso quanto:
a) ao deferimento e indeferimento da inscrição do candidato;
b) à aplicação e às questões da prova de conhecimento;
c) ao resultado da prova de conhecimento;
d) à eleição dos candidatos;
e) ao resultado final. 
8.2. O prazo para interposição de recurso será de 03 (três) dias após a concretização do evento que lhes disser respeito (publicação 
do indeferimento da inscrição, aplicação da prova, questões da prova, publicação do resultado da prova, eleição dos candidatos, 
publicação do resultado final).
8.2.1. O prazo será computado excluindo o dia da concretização do evento e incluindo o dia do vencimento.
8.2.2. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento cair em feriado ou em finais de semana.
8.3. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 8.1. deste Edital, devidamente fundamentado, 
sendo desconsiderado recurso de igual teor.
8.4. Os recursos deverão ser entregues na sede do COMCAMF no endereço Rua: Waldemar Mees, s/nº- antiga delegacia militar nesta 
cidade.
8.5. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito.
8.6. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado.
8.7. Os candidatos deverão enviar o recurso em 02 (duas) vias (original e 01 cópia). Os recursos deverão ser digitados. 
8.8. Quanto ao recurso referente ao item 8.1, letra “c’ deve-se observar: Cada questão deverá ser apresentada em folha separada, 
identificada conforme modelo a seguir.

Processo de Escolha do Conselho Tutelar do Município de XXX
Candidato: ___________________________________________________________
Nº. do Documento de Identidade: _________________________________________
Nº. de Inscrição: ______________________________________________________
Nº. da Questão da prova: __________ (apenas para recursos sobre o item 8.1 “c”)
Fundamentação: ______________________________________________________

Data: ______/ ______ /________
As Assinatura: _________________________________________________________

8.9. Cabe à Comissão Organizadora do Processo Eleitoral decidir, com a devida fundamentação, sobre os recursos no prazo de 02 
(dois) dias. 

8.9.1. O prazo será computado excluindo o dia do recebimento do recurso e incluindo o dia do vencimento.

8.9.2. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento cair em feriado ou em finais de semana.

8.10. Da decisão da Comissão, caberá recurso ao Plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que 
decidirá, com a devida fundamentação, em igual prazo. 

8.11. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à 
prova, independentemente de formulação de recurso.

8.12. O gabarito divulgado poderá será alterado, em função dos recursos impetrados, e as provas serão corrigidas de acordo com o 
gabarito oficial definitivo.
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com o exercício da função de membro do Conselho Tutelar e 
ciência de seus direitos e deveres, observadas as vedações 
constitucionais.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

10.1. O processo de escolha para os membros do Conselho 
Tutelar ocorrerá com o número mínimo de 10 (dez) pretendentes 
devidamente habilitados.

10.2. Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 
10 (dez), o COMCAMF poderá suspender o trâmite do processo de 
escolha e reabrir o prazo para inscrição de novas candidaturas, sem 
prejuízo da garantia de posse dos novos membros do Conselho 
Tutelar ao término do mandato em curso.

10.3. Em qualquer caso o COMCAMF envidará esforços para que 
o número de candidatos seja o maior possível, de modo a ampliar 
as opções de escolha pelos eleitores e obter um número maior de 
suplentes.

10.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 
atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que 
será comunicada em ato complementar ao Edital a ser publicado 
no Diário Oficial do Município e afixado no mural da Prefeitura 
Municipal, da Câmara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(COMCAMF) e dos Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social 
(CREAS), Postos de Saúde e Escolas da Rede Pública Municipal.

10.5. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento 
da publicação de todos os atos e resultados referentes a este 
processo de escolha.

10.6. A atualização do endereço para correspondência é de 
inteira responsabilidade do candidato e deverá ser feita, mediante 
protocolo, no endereço Rua: Waldemar Mees, s/nº- Antiga 
Delegacia Militar, desta cidade.

10.7. Os documentos apresentados pelo candidato durante todo 
o processo poderão, a qualquer tempo, ser objeto de conferência 
e fiscalização da veracidade do seu teor por parte da Comissão 
Organizadora do Processo Eleitoral, e no caso de constatação 
de irregularidade ou falsidade, a inscrição será cancelada 
independentemente da fase em que se encontre, comunicando o 
fato ao Ministério Público para as providências legais.

10.8. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e 
os casos duvidosos serão resolvidos, com a devida fundamentação, 
pela Comissão Organizadora do Processo Eleitoral.

10.9. Todas as decisões da Comissão Especial Eleitoral ou do 
Plenário do COMCAMF serão devidamente fundamentadas.

10.10. Todo o processo de escolha dos membros do Conselho 
Tutelar será realizado sob a fiscalização do Ministério Público, 
o qual terá ciência de todos os atos praticados pela Comissão 
Organizadora do Processo Eleitoral, para garantir a fiel execução 
da Lei e deste Edital.

10.11. Os membros do Conselho Tutelar eleitos como titulares e os 
seus suplentes, no primeiro mês de exercício funcional, submeter-
se-ão a estudos sobre a legislação específica, as atribuições do 
cargo e aos treinamentos práticos necessários, promovidos por uma 
comissão ou instituição pública ou privada, sob a responsabilidade 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
da Secretaria à qual está vinculado.

10.12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se

Marechal Floriano, 01 de abril de 2015.

Welder Heringer Nogueira
Presidente do COMCAMF

8.13. Na ocorrência do disposto nos itens 8.9 e 8.10, poderá 
haver, eventualmente, alteração da classificação inicial obtida para 
uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá ocorrer 
a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima 
exigida para a prova.

8.14. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos 
candidatos por meio de divulgação na sede da Prefeitura Municipal 
e nas sedes do Conselho Tutelar e do COMCAMF no endereço Rua: 
Waldemar Mees, s/nº- Antiga Delegacia Militar, nesta cidade, e 
ficarão disponibilizados durante todo o período da realização do 
processo de escolha. 

9. DA HOMOLOGAÇÃO, DIPLOMAÇÃO, NOMEAÇÃO, POSSE 
E EXERCÍCIO:

9.1. Decididos os eventuais recursos, a Comissão Organizadora do 
Processo Eleitoral deverá divulgar o resultado final do processo de 
escolha com a respectiva homologação do COMCAMF, no prazo de 
02 (dois) dias.

9.2. Após a homologação do processo de escolha, o COMCAMF 
deverá diplomar os candidatos eleitos e suplentes, no prazo de 
03 (três) dias.

9.3. Após a diplomação, o COMCAMF terá 48 (quarenta e oito) 
horas para comunicar o Prefeito Municipal da referida diplomação. 

9.4. O Prefeito Municipal, após a comunicação da diplomação, 
deverá nomear os 05 (cinco) candidatos mais bem votados, 
ficando todos os demais, observada a ordem decrescente de 
votação, como suplentes.

9.5. Caberá ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente dar posse aos membros do Conselho 
Tutelar eleitos em 10 de janeiro de 2016, data em que se encerra 
o mandato dos membros do Conselho Tutelar em exercício.

9.5.1. A convocação dos membros do Conselho Tutelar eleitos 
para a posse será realizada por meio de edital, a ser publicado 
nos locais indicados no item 9.14 deste Edital, com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias.

9.5.2. Os candidatos também serão pessoalmente convocados 
por ofício, a ser entregue no endereço informado, quando do 
preenchimento da inscrição.

9.5.3. A remessa do ofício tem caráter meramente supletivo.

9.5.4. O dia, a hora e o local da posse dos membros do Conselho 
Tutelar eleitos serão divulgados junto à comunidade local, 
afixando o convite no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de 
Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMCAMF) e dos 
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de 
Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Postos 
de Saúde e Escolas da Rede Pública Municipal, com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias.

9.6. O candidato eleito que desejar renunciar a sua vaga no 
Conselho Tutelar deverá manifestar, por escrito, sua decisão ao 
COMCAMF.

9.7. O candidato eleito que, por qualquer motivo, manifestar 
a inviabilidade de tomar posse e entrar em exercício, nesse 
momento, poderá requerer a sua dispensa junto ao COMCAMF, 
por escrito, sendo automaticamente reclassificado como último 
suplente.

9.8. O candidato eleito que não for localizado pelo COMCAMF 
automaticamente será reclassificado como último suplente.

9.9. Se na data da posse o candidato estiver impedido de assumir 
as funções em razão do cumprimento de obrigações ou do gozo de 
direitos decorrentes da sua relação de trabalho anterior, ou ainda 
na hipótese de comprovada prescrição médica, a sua entrada em 
exercício será postergada para o primeiro dia útil subsequente ao 
término do impedimento.

9.10. No momento da posse, o escolhido assinará documento no 
qual conste declaração de que não exerce atividade incompatível 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP
0012/2015

PROCESSO Nº 5407/2014

O Município de Presidente Kennedy-ES, através da pregoeira 
oficial, torna público aos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade “Pregão Eletrônico” SRP, tipo menor preço, para 
aquisição de massa asfaltica (concreto betuminoso) e emulsão 
asfaltica para atender a secretaria municipal de obras. O edital 
estará disponível nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e 
www.bll.org.br ou no setor de licitação, 1° andar da PMPK, nos 
dias úteis de 08 às 11h e 12:30 às 16h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 12h00min do dia 
27/04/2015.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 13h00min do dia 27/04/2015.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 14h00min do dia 
27/04/2015.

Presidente Kennedy, 06/04/2015

Selma Henriques de Souza
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO SRP
0009/2015

PROCESSO Nº 15206/2014

O Município de Presidente Kennedy-ES, através da pregoeira 
oficial, torna público aos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade “Pregão Eletrônico” SRP, tipo menor preço, para 
aquisição de material de construção para atender a secretaria 
municipal de obras desta municipalidade. O edital estará disponível 
nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e www.bll.org.br ou 
no setor de licitação, 1° andar da PMPK, nos dias úteis de 08 às 
11h e 12:30 às 16h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 
28/04/2015.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 09h00min do dia 28/04/2015.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 09h30min do dia 
29/04/2015.

Presidente Kennedy, 06/04/2015

Selma Henriques de Souza
Pregoeira

Nova Venécia

Prefeitura

P. PRESENCIAL - 011 - PMNV
Publicação Nº 12312

PREFEITURA DE NOVA VENECIA
PREGÃO PRESENCIAL

N.º 011/2015
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Aquisição de materiais de expediente visando atender as 
necessidades da Prefeitura de Nova Venécia-ES.

Credenciamento: das 08:00 às 08:30 horas do dia 22/04/2015.

Recebimento das Propostas: até às 08:30 horas do dia 
22/04/2015.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail licitacaonv@hotmail.com ou 
pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala de Licitações, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 
horas, no endereço sito na Av. Vitória, n.º 347 – Centro - Nova 
Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 06/04/2015.

TATIANY DA SILVA PIROLA

PREGOEIRA

Presidente Kennedy

Prefeitura

PE 017/15; PE 012/15; PE 009/15
Publicação Nº 12291

PREGÃO ELETRÔNICO SRP
0017/2015

PROCESSO Nº 02913/2015

O Município de Presidente Kennedy-ES, através da pregoeira 
oficial, torna público aos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade “Pregão Eletrônico” SRP, tipo menor preço, para 
aquisição de reservatorios para água em polietileno a fim de 
atender aos pecuaristas desta municipalidade. O edital estará 
disponível nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e www.bll.
org.br ou no setor de licitação, 1° andar da PMPK, nos dias úteis 
de 08 às 11h e 12:30 às 16h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 
27/04/2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS às 09h00min do dia 27/04/2015.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 10h00min do dia 
27/04/2015.

Presidente Kennedy, 06/04/2015

Selma Henriques de Souza
Pregoeira

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
mailto:licitacaonv@hotmail.com
http://www.novavenecia.es.gov.br
http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de 
descumprimento injustificado de suas deliberações.

1.3.4 Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que 
constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da 
criança ou adolescente;

1.3.5 Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua 
competência;

1.3.6 Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, 
dentre as previstas no art. 101, de I a VI da Lei n º 8.069/90, para 
o adolescente autor de ato infracional;

1.3.7 Expedir notificações;

1.3.8 Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou 
adolescente quando necessário;

1.3.9 Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da 
proposta orçamentária para planos e programas de atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente;

1.3.10 Representar, em nome da pessoa e da família, contra a 
violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da 
Constituição Federal;

1.3.11 Representar ao Ministério Público para efeito das ações 
de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as 
possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto 
à família natural.

1.3.12 Promover e incentivar, na comunidade e nos grupos 
profissionais, ações de divulgação e treinamento para o 
reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e 
adolescentes.

1.3.13 Outras atribuições previstas na legislação municipal.

1.4. O conselheiro tutelar faz jus ao recebimento pecuniário mensal 
no valor de R$ 1.182,00 (mil e cento e oitenta e dois reais). 

1.4.1 Se o servidor municipal for eleito para o Conselho Tutelar, 
poderá optar entre o valor da remuneração do cargo de 
conselheiro ou o valor de seus vencimentos incorporados, ficando-
lhe garantidos: 

1.4.1.1 O retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, 
assim que findo o seu mandato;

1.4.1.2 A contagem do tempo de serviço para todos os efeitos 
legais, exceto para promoção por merecimento.

1.5. A jornada de trabalho de conselheiro tutelar é de no mínimo 
de 30 horas semanais, mais regime de plantão, conforme 
definido na Lei Municipal e no Regimento Interno do Conselho 
Tutelar. 

São Domingos do Norte

Prefeitura

1° EDITAL DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS 
TUTELARES

Publicação Nº 12338

EDITAL DE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSE-
LHO TUTELAR

Dispõe sobre o edital do processo de escolha do Conselho Tutelar 
do Município de São Domingos do Norte - ES.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
do Município de São Domingos do Norte - ES CMDCA, no uso 
de suas atribuições legais, conforme preconiza a Lei 8.069/90 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente, a Resolução nº 152/2012 
e a Resolução nº 170/2014, ambas expedidas pelo Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, e 
a Lei Municipal nº. 178/98 e a Resolução nº 08, de 06 de abril de 
2015 do CMDCA, torna público o Processo de Escolha Unificado 
para Membros do Conselho Tutelar para o quatriênio 2016/2019, 
sendo realizado sob a responsabilidade deste e a fiscalização do 
Ministério Público, mediante as condições estabelecidas neste 
Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 
é regido por este edital, aprovado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de São Domingos do Norte 
– ES.

1.1.1 A Comissão Organizadora designada pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, composta paritariamente 
dentre os membros do aludido Conselho, conforme Resolução Nº 
07/2015 é a responsável por toda a condução do processo de 
escolha. 

1.2 O processo destina-se à escolha de 05 (cinco) membros titulares 
e membros suplentes, para composição do Conselho Tutelar do 
município de São Domingos do Norte – ES para o mandato de 
04 (quatro) anos, permitida uma recondução, mediante novo 
processo de escolha. 

1.3. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente, cumprindo 
as seguintes atribuições:

1.3.1 Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas 
nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I 
a VII;

1.3.2 Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as 
medidas previstas no art. 129, I a VII;

1.3.3 Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, 
serviço social, previdência, trabalho e segurança;
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e) Empregados ou voluntários de entidades não-governamentais 
que atuam no atendimento de crianças e adolescentes e na defesa 
dos direitos desse segmento, como por exemplo, Pastoral da 
Criança, Pastoral da Juventude, Igrejas, Associações de Bairros 
etc.;

3. DO PROCESSO DE ESCOLHA

3.1 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será 
realizado em 03 etapas:

3.1.1 Inscrição dos candidatos, a partir da análise dos requisitos 
do item 2 deste Edital;

3.1.2 Prova de aferição de conhecimento sobre os Direitos da 
Criança e do Adolescente;

3.1.3 Eleição dos candidatos por meio de voto;

4. DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – 
INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS

4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita 
aceitação das condições do processo, tais como se acham definidas 
neste edital, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 

4.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o 
edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos 
para a investidura na função de conselheiro tutelar. 

4.3 As inscrições ficarão abertas no período de 07h do dia 
06/04/2015 às 16h do dia 01/06/2015. 

4.3.1 As inscrições serão feitas no Centro de Referência e 
Assistência Social CRAS “João Gabriel” no endereço Travessa 
Valeriano Pagani, s/n°, Centro, São Domingos do Norte – ES; 

4.3.2 No ato de inscrição o candidato, pessoalmente, deverá: 

a) Preencher requerimento, em modelo próprio que lhe será 
fornecido no local, no qual declare atender as condições exigidas 
para inscrição e se submeter às normas deste Edital; 

b) apresentar original ou fotocópia de documento de identidade 
de valor legal no qual conste filiação, retrato e assinatura; 

c) apresentar os documentos exigidos no item 2.1 deste edital. 

d) em relação ao item 2.1.1, a critério da Comissão Organizadora, 
a comprovação da idoneidade moral, no âmbito pessoal, familiar e 
profissional, poderá ser complementada por meio de informações 
coletadas junto a pessoas e instituições da comunidade local. 

4.4 A ausência de qualquer dos documentos solicitados acarretará 
o indeferimento da inscrição. 

4.5 A qualquer tempo poder-se-á anular as inscrições, as provas 
e/ou nomeação do candidato, caso se verifique qualquer falsidade 
nas declarações e/ ou qualquer irregularidade nas provas e/ou 
documentos apresentados. 

1.6 A função de conselheiro tutelar é de dedicação exclusiva, 
sendo incompatível com o exercício de outra função pública ou 
privada. 

1.7 O exercício da função de conselheiro tutelar não configura 
vínculo empregatício ou estatutário com o Município. 

2. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA

2.1. O cidadão que desejar candidatar-se à função de conselheiro 
tutelar deverá atender as seguintes condições:

2.1.1 Ser pessoa de reconhecida idoneidade moral, comprovada 
por folhas e certidões de antecedentes cíveis e criminais expedidas 
pela Justiça Estadual e atestado de antecedentes “nada consta” 
fornecido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de 
Espírito Santo;

2.1.2 Ter idade superior a vinte e um anos, comprovada por 
meio da apresentação do documento de identidade ou por outro 
documento oficial de identificação;

2.1.3 Residir no município há pelo menos 02 anos, comprovado 
por meio da apresentação de conta de água, luz ou telefone fixo 
ou título de eleitor;

2.1.4 Comprovar, por meio da apresentação de Diploma, Histórico 
Escolar ou Declaração de Conclusão de Curso emitido por entidade 
oficial de ensino, ter concluído o ensino médio, até o dia da posse;

2.1.5 Estar no gozo de seus direitos políticos, comprovados pela 
apresentação do título de eleitor e comprovante de votação 
da última eleição ou certidão fornecida pela Justiça Eleitoral, 
constando estar em dia com as obrigações eleitorais;

2.1.6 Apresentar quitação com as obrigações militares (no caso de 
candidato do sexo masculino);

2.1.7 Não ter sido penalizado com a destituição da função de 
conselheiro tutelar, nos últimos cinco anos, em declaração firmada 
pelo candidato.

2.1.8 Comprovar experiência de atuação em atividades ligadas 
à promoção, defesa e atendimento dos Direitos da criança e do 
adolescente, em declaração firmada pelo candidato, por meio 
de formulário próprio, em que conste a atividade desenvolvida, 
o tomador do serviço (pessoa física ou jurídica) e o período de 
atuação, conforme modelo disponibilizado pelo CMDCA. Para 
efeito deste edital, considera-se como experiência as atividades 
desenvolvidas por:

a) Professores, especialistas em educação (pedagogos), diretores 
e coordenadores de escola,

b) Bibliotecários e auxiliares de secretaria etc.;

c) Profissionais do Programa Estratégia Saúde da Família, auxiliares 
de enfermagem etc.; 

d) Profissionais da assistência social, como assistentes sociais, 
psicólogos, educadores sociais e outros que atuam em Projetos, 
Programas e Serviços voltados ao atendimento de crianças, 
adolescentes e famílias; 
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5.10 Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário 
determinados, ou segunda chamada para as provas. 

5.11 Será excluído do processo de escolha o candidato que, por 
qualquer motivo, faltar às provas ou, durante a sua realização, for 
flagrado comunicando-se com outro candidato ou com pessoas 
estranhas, por gestos, oralmente, por escrito, por meio eletrônico 
ou de qualquer outra forma. 

5.12 Também será automaticamente excluído do processo de 
escolha o candidato que não devolver a folha oficial de respostas 
ou devolvê-la sem assinatura. 

5.13 O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de 
qualquer tipo de condição especial para a realização das provas 
deverá solicitá-la, por escrito, no ato da inscrição, indicando os 
recursos especiais materiais e humanos necessários, o qual será 
atendido dentro dos critérios de viabilidade e razoabilidade. 

5.14 A candidata inscrita em fase de amamentação que sentir 
necessidade de amamentar durante o período de realização da 
prova, deverá levar um acompanhante, que ficará com a criança 
em sala reservada, determinada pela Comissão Organizadora. 
Durante o processo de amamentação a candidata será 
acompanhada apenas por uma fiscal, devendo o acompanhante 
retirar-se da sala. 

5.14.1. Pela concessão à amamentação, não será concedido 
qualquer tempo adicional à candidata lactante.

5.15 O gabarito será divulgado pela Comissão Organizadora em até 
24 horas da realização da prova de conhecimento, sendo afixado 
no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, nas 
sedes do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) e nas unidades básicas de saúde . 

5.16 Serão aprovados aqueles que atingirem no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) da pontuação total atribuída à prova. 

5.17 A relação dos candidatos aprovados será publicada no Diário 
Oficial do Município e afixada no mural da Prefeitura Municipal, da 
Câmara de Vereadores, nas sedes do Conselho Tutelar, do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e das Unidades 
Básicas de Saúde, e com cópia para o Ministério Público.

6. DA TERCEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – 
ELEIÇÃO DOS CANDIDATOS

6.1 Da reunião que autoriza a abertura da campanha 
eleitoral:

6.1.1 Em reunião própria, a Comissão Organizadora deverá 
dar conhecimento formal das regras do processo eleitoral aos 
candidatos habilitados, que firmarão compromisso de respeitá-las, 
bem como reforçar as disposições deste Edital, no que diz respeito 
notadamente:

a) aos votantes (quem são, documentos necessários etc.); 

b) às regras da campanha (proibições, penalidades etc.); 

c) à votação (mesários, presidentes de mesa, fiscais, prazos para 
recurso etc.); 

4.6 É inelegível e está impedido de se inscrever no processo de 
escolha unificado o conselheiro tutelar que:

a) tiver sido empossado para o segundo mandato consecutivo até 
o dia 10 de janeiro de 2013; 

b) que tiver exercido o mandato, em regime de prorrogação, por 
período ininterrupto superior a 04 (quatro) anos e meio.

4.7. A relação nominal dos candidatos, cuja inscrição for deferida, 
será publicada no Diário Oficial do Município e afixada no mural 
da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, nas sedes do 
Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA) e do Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS), Unidades Básicas de Saúde e com cópia para o 
Ministério Público.

5. DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA - 
PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO

5.1. A prova de conhecimentos versará sobre a Lei Federal nº. 
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e suas 
atualizações, a Lei Municipal nº 178/98 que dispõe sobre a política 
municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente 
ou outra que vier a revogá-la e o Regimento Interno do Conselho 
Tutelar. 

5.2. A prova de aferição de conhecimento avaliará a capacidade 
de interpretação do texto legal. 

5.3. A prova constará de 20 questões de múltipla escolha, com 03 
alternativas para cada questão, sendo cada questão no valor de 01 
ponto, no total de 20 pontos. 

5.4. O candidato terá 04 horas para realizar a prova. 

5.5 A prova será realizada no dia 01/07/2015 com início às 08 horas 
no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) localizado na 
travessa Valeriano Pagani, s/n°, Centro, São Domingos do Norte 
– ES;

5.6 Caso haja necessidade de alterar dia, horário e local de 
realização das provas, a Comissão Organizadora publicará as 
alterações, em todos os locais onde o Edital tiver sido afixado, 
com antecedência mínima de cinco (05) dias. 

5.7 É de responsabilidade do candidato acompanhar nos locais 
onde o Edital for publicado eventuais alterações no que diz respeito 
ao dia, horário e local de realização das provas. 

5.8 Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, antes da hora 
marcada para o seu início, munidos de lápis, borracha, caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, protocolo de inscrição e de 
documento oficial de identidade. 

5.9 No momento da prova não será permitida consulta a textos 
legais nem tampouco à doutrina sobre a matéria. 
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6.4.2 Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto 
a eleitores, por meio de debates, entrevistas e distribuição de 
panfletos; 

6.4.3 É livre a distribuição de panfletos, desde que não perturbe a 
ordem pública ou particular; 

6.4.4 As instituições (escola, Câmara de Vereadores, CRAS, rádio, 
igrejas etc.) que tenham interesse em promover debates com 
os candidatos deverão formalizar convite a todos aqueles que 
estiverem aptos a concorrer ao cargo de conselheiro tutelar.

6.4.5 Os debates deverão ter regulamento próprio devendo ser 
apresentado pelos organizadores a todos os participantes e ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 
pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência; 

6.4.6 Os debates só ocorrerão com a presença de, no mínimo, 10 
(DEZ) candidatos e serão supervisionados pelo CMDCA; 

6.4.7 Os debates previstos deverão proporcionar oportunidades 
iguais aos candidatos nas suas exposições e respostas; 

6.4.8 Os candidatos convidados para debates e entrevistas deverão 
dar ciência do teor deste edital aos organizadores;

6.4.9 Caberá ao candidato fiscalizar a veiculação da sua campanha 
em estrita obediência a este edital. 

6.5. Das proibições:

6.5.1 É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos 
veículos de comunicação em geral (jornal, rádio ou televisão), 
faixas, outdoors, placas, camisas, bonés e outros meios não 
previstos neste Edital; 

6.5.2 É vedado receber o candidato, direta ou indiretamente, 
doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio 
de publicidade de qualquer espécie, procedente de: 

a) entidade ou governo estrangeiro; 

b) órgão da administração pública direta e indireta ou fundação 
mantida com recursos provenientes do Poder Público;

c) concessionário ou permissionário de serviço público;

d) entidade de direito privado que receba, na condição de 
beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição 
legal;

e) entidade de utilidade pública;

f) entidade de classe ou sindical;

g) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do 
exterior;

h) entidades beneficentes e religiosas;

i) entidades esportivas;

j) organizações não-governamentais que recebam recursos 
públicos;

k) organizações da sociedade civil de interesse público.

d) à apresentação e aprovação do modelo de cédula a ser utilizado 
caso não for possível a utilização de urnas eletrônicas; 

e) à definição de como o candidato deseja ser identificado (nome, 
codinome ou apelido etc.); 

f) à definição do número de cada candidato; 

g) aos critérios de desempate; 

h) aos impedimentos de servir no mesmo Conselho, nos termos 
do artigo 140 do ECA; 

i) à data da posse. 

6.1.2 A reunião será realizada independentemente do número de 
candidatos presentes. 

6.1.3 O candidato que não comparecer à reunião acordará 
tacitamente com as decisões tomadas pela Comissão Organizadora 
e pelos demais candidatos presentes. 

6.1.4 A reunião deverá ser lavrada em ata, constando a assinatura 
de todos os presentes. 

6.1.5 No primeiro dia útil após a reunião será divulgada a lista 
definitiva dos candidatos habilitados, constando nome completo 
de cada um, com indicação do respectivo número e do nome, 
codinome ou apelido que será utilizado na cédula de votação, 
sendo publicada no Diário Oficial do Município e afixada no mural 
da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, nas sedes do 
Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA), do Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) e das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e com 
cópia para o Ministério Público.

6.2. Da candidatura

6.2.1 A candidatura é individual e sem vinculação a partido político, 
grupo religioso ou econômico.

6.2.2 É vedada a formação de chapas de candidato ou a utilização 
de qualquer outro mecanismo que comprometa a candidatura 
individual do interessado;

6.3. Dos votantes:

6.3.1 Poderão votar todos os cidadãos maiores de dezesseis anos 
inscritos como eleitores no município; 

6.3.2 Para o exercício do voto, o cidadão deverá apresentar-se 
no local de votação munido de seu título de eleitor e documento 
oficial de identidade;

6.3.3 Cada eleitor deverá votar em apenas 01 candidato; 

6.3.4 Não será permitido o voto por procuração. 

6.4. Da campanha eleitoral:

6.4.1 A campanha eleitoral terá início no dia em que for publicada 
a lista referida no item 6.1.5 deste edital. 
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6.7. Da votação: 

6.7.1 A votação ocorrerá no dia 04/10/2015, em local e horário 
definidos por edital da Comissão Organizadora, a ser divulgado 
com antecedência mínima de 20 (vinte) dias no Diário Oficial 
do município, no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de 
Vereadores, nas sedes do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS), unidade básica de Saúde 
e com cópia para o Ministério Público.

6.7.2 Às 08h do dia da eleição as pessoas presentes que se 
encontrarem nas filas de votação, para assegurar-lhes o direito 
de votar:

a) Somente poderão votar os cidadãos que apresentarem o título 
de eleitor, acompanhado de documento oficial de identidade;

b) Após a identificação, o votante assinará a lista de presença e 
procederá a votação; 

c) O votante que não souber ou não puder assinar, usará a 
impressão digital como forma de identificação; 

d) Os candidatos poderão fiscalizar ou indicar um fiscal e um 
suplente para o acompanhamento do processo de votação e 
apuração; 

e) O nome do fiscal e do suplente deverá ser indicado à Comissão 
Organizadora com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas antes do dia da votação;

f) No dia da votação o fiscal deverá estar identificado com crachá. 

6.7.3 Será utilizado no processo o voto com cédula ou com urna 
eletrônica dependendo da disponibilidade do sistema junto à 
Justiça Eleitoral.

6.7.4 Será considerado inválido o voto: 

a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assinalado; 

b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da mesa de 
votação;

c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;

d) em branco; 

e) que tiver o sigilo violado. 

6.8. Da mesa de votação

6.8.1 As mesas de votação serão compostas por membros do 
CMDCA e/ou servidores municipais, devidamente cadastrados.

6.8.2 Não poderá compor a mesa de votação o candidato inscrito 
e seus parentes: marido e mulher, ascendentes e descendentes 
(avós, pais, filhos, netos...), sogro e genro ou nora, irmãos, 
cunhados durante o cunhado, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta 
e enteado. 

6.8.3 Compete à cada mesa de votação: 

a) Solucionar, imediatamente, dificuldade ou dúvida que ocorra 
durante a votação; 

b) Lavrar a ata de votação, anotando eventuais ocorrências; 

6.5.3 É vedada a vinculação do nome de ocupantes de cargos 
eletivos (Vereadores, Prefeitos, Deputados etc) ao candidato; 

6.5.4 É vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova 
ataque pessoal contra os concorrentes; 

6.5.5 É proibido aos candidatos promoverem as suas campanhas 
antes da publicação da lista definitiva das candidaturas, prevista 
no item 6.1.5; 

6.5.6 É vedado ao conselheiro tutelar promover sua campanha ou 
de terceiros durante o exercício da sua jornada de trabalho; 

6.5.7 É vedado aos membros do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente promover campanha para qualquer 
candidato; 

6.5.8 É vedado o transporte de eleitores no dia da eleição, salvo 
se promovido pelo poder público e garantido o livre acesso aos 
eleitores em geral; 

6.5.9 Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da 
eleição, em qualquer local público ou aberto ao público, sendo que 
a aglomeração de pessoas portando instrumentos de propaganda 
caracteriza manifestação coletiva, com ou sem utilização de 
veículos; 

6.5.10 É vedado ao candidato doar, oferecer, promover ou entregar 
ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive 
brindes de pequeno valor, tais como camisetas, chaveiros, bonés, 
canetas ou cestas básicas.

6.6. Das Penalidades:

6.6.1 O candidato que não observar os termos deste edital poderá 
ter a sua candidatura impugnada pela Comissão Organizadora;

6.6.2 As denúncias relativas ao descumprimento das regras 
da campanha eleitoral deverão ser formalizadas, indicando 
necessariamente os elementos probatórios, junto à referida 
Comissão Organizadora e poderão ser apresentadas pelo 
candidato que se julgue prejudicado ou por qualquer cidadão, no 
prazo máximo de 2 (dois) dias do fato.

6.6.3 O prazo será computado excluindo o dia da concretização do 
fato e incluindo o dia do vencimento.

6.6.4 Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
subseqüente se o vencimento cair em feriado ou em finais de 
semana.

6.6.5 Será penalizado com o cancelamento do registro da 
candidatura ou a perda do mandato o candidato que fizer uso de 
estrutura pública para realização de campanha ou propaganda; 

6.6.6 A propaganda irreal, insidiosa ou que promova ataque 
pessoal contra os concorrentes será analisada pela Comissão 
Organizadora que, entendendo-a irregular, determinará a sua 
imediata suspensão. 
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os 05 (cinco) primeiros lugares, considerar-se-á eleito aquele que 
tiver maior votação. O outro eleito será reclassificado como 1º 
(primeiro) suplente, assumindo na hipótese de vacância e desde 
que não exista impedimento. 

9. DOS RECURSOS

9.1. Será admitido recurso quanto:

a) ao deferimento e indeferimento da inscrição do candidato. 

b) à aplicação e às questões da prova de conhecimento; 

c) ao resultado da prova de conhecimento; 

d) à eleição dos candidatos; 

e) ao resultado final. 

9.2. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias após 
a concretização do evento que lhes disser respeito (publicação 
do indeferimento da inscrição, aplicação da prova, questões da 
prova, publicação do resultado da prova, eleição dos candidatos, 
publicação do resultado final).

9.2.1 O prazo será computado excluindo o dia da concretização do 
evento e incluindo o dia do vencimento. 

9.2.2 Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
subsequente se o vencimento cair em feriado ou em finais de 
semana. 

9.3 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento 
referido no item 9.1 deste Edital, devidamente fundamentado, 
sendo desconsiderado recurso de igual teor. 

9.4 Os recursos deverão ser entregues na sede do CMDCA no 
endereço no Centro de Referencia e Assistencia Social CRAS “João 
Gabriel” situado na travessa Valeriano pagani s/n centro São 
Domingos do Norte - ES. 

9.5 O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito. 

9.6 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado 
a evento diverso do questionado. 

9.7 Os candidatos deverão enviar o recurso em 02 (duas) vias 
(original e 01 cópia). Os recursos deverão ser digitados. 

9.8 Quanto ao recurso referente ao item 9.1, “c” deve-se observar 
que cada questão deverá ser apresentada em folha separada, 
identificada conforme modelo a seguir:

c) Realizar a apuração dos votos, lavrando a ata específica; 

d) Remeter a documentação referente ao processo de escolha à 
Comissão Organizadora; 

6.9. Da apuração e da proclamação dos eleitos:

6.9.1 Concluída a votação e a contagem dos votos de cada seção, 
os membros da mesa deverão lavrar a Ata de Votação e Apuração, 
extraindo o respectivo Boletim de Urna e, em seguida, encaminhá-
los, sob a responsabilidade do Presidente da Mesa, ao Presidente 
da Comissão Organizadora. 

6.9.2 A Comissão Organizadora, de posse de todos os Boletins de 
Urna, fará a contagem final dos votos e, em seguida, afixará, no 
local onde ocorreu a apuração final, o resultado da contagem final 
dos votos. 

6.9.2.1 O processo de apuração ocorrerá sob supervisão do 
CMDCA. 

6.9.2.2 O resultado final da eleição deverá ser publicado no Diário 
Oficial do Município e afixado no mural da Prefeitura Municipal, 
da Câmara de Vereadores, nas sedes do Conselho Tutelar, do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 
e das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), abrindo prazo para 
interposição de recursos, conforme item 9.2 deste edital. 

6.9.2.3 Os 05 (cinco) primeiros candidatos mais votados serão 
considerados eleitos e serão nomeados e empossados como 
conselheiros tutelares titulares, ficando todos os seguintes, 
observada a ordem decrescente de votação, como suplentes. 

6.9.2.4 Na hipótese de empate na votação, será considerado eleito 
o candidato que, sucessivamente:

a) apresentar melhor desempenho na prova de conhecimento; 

b) apresentar maior tempo de atuação na área da infância e 
adolescência;

c) residir a mais tempo no município; 

d) tiver maior idade.

8. DOS IMPEDIMENTOS

8.1 São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os 
cônjuges, companheiros, mesmo que em união homoafetiva, ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive. 

8.2 Estende-se o impedimento do Conselheiro em relação à 
autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com 
atuação na Justiça da Infância e da Juventude na Comarca. 

8.3 Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho 
Tutelar e que obtenham votação suficiente para figurarem entre 
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Processo de Escolha do Conselho Tutelar do Município de São Domingos do Norte - ES

Candidato: ________________________________________________________________________

Nº. do Documento de Identidade: ______________________________________________________

Nº. de Inscrição: ____________________________________________________________________

Nº. da Questão da prova: __________ (apenas para recursos sobre o item 9.1 “c”)

Fundamentação: ___________________________________________________________________

Data: ______/ ______ /________

Assinatura: _________________________________________________________

9.9. Cabe à Comissão Organizadora decidir, com a devida fundamentação, sobre os recursos no prazo de 2 (dois) dias.

9.9.1 O prazo será computado excluindo o dia do recebimento do recurso e incluindo o dia do vencimento. 

9.9.2 Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento cair em feriado ou em finais de semana. 

9.10 Da decisão da Comissão, caberá recurso ao Plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que decidirá, 
com a devida fundamentação, em igual prazo. 

9.11 O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à 
prova, independentemente de formulação de recurso. 

9.12 O gabarito divulgado poderá será alterado, em função dos recursos impetrados, e as provas serão corrigidas de acordo com o 
gabarito oficial definitivo. 

9.13 Na ocorrência do disposto nos itens 9.9 e 9.10, poderá haver, eventualmente, alteração da classificação inicial obtida para uma 
classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida 
para a prova. 

9.14 As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos por meio de divulgação na sede da Prefeitura Municipal e na 
sede do CMDCA no endereço Centro de Referencia e Assistencia Social CRAS “João Gabriel” situado na travessa Valeriano Pagani, s/
n°, Centro, São Domingos do Norte – ES e ficarão disponibilizados durante todo o período da realização do processo de escolha. 

10. DA HOMOLOGAÇÃO, DIPLOMAÇÃO, NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO

10.1 Decididos os eventuais recursos, a Comissão Organizadora deverá divulgar o resultado final do processo de escolha com a 
respectiva homologação do CMDCA, no prazo de 2 (dois) dias. 

10.2 Após a homologação do processo de escolha, o CMDCA deverá diplomar os candidatos eleitos e suplentes, no prazo de 03 dias. 

10.3 Após a diplomação, o CMDCA terá 48 (quarenta e oito) horas para comunicar o Prefeito Municipal da referida diplomação. 

10.4 O Prefeito Municipal, após a comunicação da diplomação, deverá nomear os 05 (cinco) candidatos mais bem votados, ficando 
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número de candidatos seja o maior possível, de modo a ampliar 
as opções de escolha pelos eleitores e obter um número maior de 
suplentes. 

11.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 
atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência 
ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será 
comunicada em ato complementar ao Edital a ser publicado no 
Diário Oficial do Município e afixado mural da Prefeitura Municipal, 
da Câmara de Vereadores, nas sedes do Conselho Tutelar, do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e 
das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). 

11.5 É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento 
da publicação de todos os atos e resultados referentes a este 
processo de escolha. 

11.6 A atualização do endereço para correspondência é de inteira 
responsabilidade do candidato e deverá ser feita, mediante 
protocolo, no endereço do Centro de Referencia e Assistência 
Social CRAS “João Gabriel” situado na travessa Valeriano pagani 
s/n centro São Domingos do Norte - ES. 

11.7. Os documentos apresentados pelo candidato durante todo 
o processo poderão, a qualquer tempo, ser objeto de conferência 
e fiscalização da veracidade do seu teor por parte da Comissão 
Organizadora, e no caso de constatação de irregularidade ou 
falsidade, a inscrição será cancelada independentemente da fase 
em que se encontre, comunicando o fato ao Ministério Público 
para as providências legais. 

11.8 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e 
os casos duvidosos serão resolvidos, com a devida fundamentação, 
pela Comissão Organizadora. 

11.9 Todas as decisões da Comissão Organizadora ou do Plenário 
do CMDCA serão devidamente fundamentadas. 

11.10 Todo o processo de escolha dos conselheiros tutelares 
será realizado sob a fiscalização do Ministério Público, o qual terá 
ciência de todos os atos praticados pela Comissão Organizadora, 
para garantir a fiel execução da Lei e deste Edital. 

11.11 Os membros escolhidos como conselheiros tutelares 
titulares e os suplentes, no primeiro mês de exercício funcional, 
submeter-se-ão a estudos sobre a legislação específica, as 
atribuições do cargo e aos treinamentos práticos necessários, 
promovidos por uma comissão ou instituição pública ou privada, 
sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e da Secretaria à qual está vinculado.

11.12 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Domingos do Norte – ES, 06 de abril de 2015.

Sanio Colnago Santiago

Presidente do CMDCA

todos os demais, observada a ordem decrescente de votação, 
como suplentes. 

10.5 Caberá ao Prefeito Municipal dar posse aos conselheiros 
titulares eleitos em 10 de janeiro de 2016, data em que se encerra 
o mandato dos conselheiros tutelares em exercício. 

10.5.1 A convocação dos conselheiros para a posse será realizada 
por meio de edital, a ser publicado em todos os locais onde o 
Edital tiver sido afixado, com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias. 

10.5.2 Os candidatos também serão convocados por ofício, a ser 
entregue no endereço informado, quando do preenchimento da 
inscrição. 

10.5.3 A remessa do ofício tem caráter meramente supletivo. 

10.5.4 O dia, a hora e o local da posse dos conselheiros tutelares 
serão divulgados junto à comunidade local, afixando o convite em 
todos os locais onde o Edital tiver sido afixado, com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias. 

10.6 O candidato eleito que desejar renunciar a sua vaga no 
Conselho Tutelar deverá manifestar, por escrito, sua decisão ao 
CMDCA. 

10.7 O candidato eleito que, por qualquer motivo, manifestar 
a inviabilidade de tomar posse e entrar em exercício, nesse 
momento, poderá requerer a sua dispensa junto ao CMDCA, 
por escrito, sendo automaticamente reclassificado como último 
suplente. 

10.8 O candidato eleito que não for localizado pelo CMDCA 
automaticamente será reclassificado como último suplente. 

10.9 Se na data da posse o candidato estiver impedido de assumir 
as funções em razão do cumprimento de obrigações ou do gozo de 
direitos decorrentes da sua relação de trabalho anterior, ou ainda 
na hipótese de comprovada prescrição médica, a sua entrada em 
exercício será postergada para o primeiro dia útil subsequente ao 
término do impedimento. 

10.10 No momento da posse, o escolhido assinará documento no 
qual conste declaração de que não exerce atividade incompatível 
com o exercício da função de conselheiro tutelar e ciência de seus 
direitos e deveres, observadas as vedações constitucionais. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com 
o número mínimo de dez pretendentes devidamente habilitados. 

11.2 Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 
dez, o CMDCA poderá suspender o trâmite do processo de escolha 
e reabrir o prazo para inscrição de novas candidaturas, sem 
prejuízo da garantia de posse dos novos conselheiros ao término 
do mandato em curso. 

11.3 Em qualquer caso o CMDCA envidará esforços para que o 
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legislação local;

VII - Solicitar, junto ao comando da Polícia Militar ou Guarda 
Municipal local, a designação de efetivo para garantir a ordem e 
segurança dos locais do processo de escolha e apuração e;

VIII - Resolver os casos omissos.

Art. 4° A Comissão Organizadora poderá convidar representantes 
dos órgãos e instituições integrantes do Sistema de Garantia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente para assessorá-la, mediante 
indicação prévia à Assembléia do CMDCA, para deliberação.

Art. 5º Esta Comissão terá até 31 de dezembro de 2015 para 
concluir o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, 
observadas as regras e critérios estabelecidos na Resolução 
08/2015 que dispõe sobre o Edital de convocação aprovado por 
este Conselho.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Domingos do Norte – ES 06 de Abril de 2015.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 08, DE 06 DE ABRIL DE 2015.

Dispõe sobre edital da eleição do processo de escolha do 
Conselho Tutelar do Município de São Domingos do Norte 
- ES.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
município de São Domingos do Norte/ES, no uso das atribuições 
legais estabelecidas na Lei Municipal nº 178/98 e, considerando a 
unificação do processo de escolha do Conselho Tutelar, RESOLVE:

Art. 1° Aprovar por unanimidade a abertura do processo de eleição 
dos membros do Conselho Tutelar para o período de 10/01/2016 
a 10/01/2019, bem como aprovar a minuta do edital anexa a esta 
resolução.

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

São Domingos do Norte – ES 06 de Abril de 2015.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 09 DE 06 DE ABRIL DE 2015.

Dispõe sobre a criação da Comissão Organizadora da 
prova de escolha dos conselheiros tutelares.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

RESOLUÇÕES N° 07, 08 E 09 DE 06 DE ABRIL DE 
2015 DO CMDCA

Publicação Nº 12339

RESOLUÇÃO Nº 07 DE 06 DE ABRIL DE 2015.

Dispõe sobre a criação da Comissão organizadora do 
processo de escolha dos conselheiros tutelares.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Município de São Domingos do Norte - ES, no uso das atribuições 
legais estabelecidas na Lei Municipal nº 178/98 e no seu Regimento 
Interno, RESOLVE:

Art. 1o Constituir Comissão Organizadora do processo de escolha 
dos conselheiros tutelares do Município de São Domingos do Norte 
– ES.

Art. 2o A Comissão será composta pelos seguintes conselheiros:

I - Robertino Farias da Costa, representante do Poder Público. 

II - Márcia Adriana Piassi, representante do Poder Público. 

III - Paulo Afonso Chagas, representante da Sociedade Civil. 

IV - Pablo Pizetta Júnior, representante da Sociedade Civil. 

Parágrafo único. A Comissão Organizadora elegerá aquele que irá 
presidí-la, pelo voto da maioria de seus membros. Não havendo 
definição por este critério, será o seu presidente o membro mais 
antigo no Conselho de Direitos; persistindo a indefinição, será 
considerado eleito o de maior idade.

Art. 3° Compete à Comissão Organizadora:

I - Conduzir o processo de escolha;

II - Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os 
pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos na realização 
do processo de escolha, nos termos do edital;

III - Escolher e divulgar os locais do processo de escolha;

IV - Providenciar a confecção das células, conforme modelo a ser 
aprovado;,

V - Adotar todas as providências necessárias para a realização do 
pleito, podendo, para tanto, selecionar, preferencialmente junto 
aos órgãos públicos municipais, os mesários e escrutinadores, 
bem como, seus respectivos suplentes, que serão previamente 
orientados sobre como proceder no dia do processo de escolha, 
na forma da resolução regulamentadora do pleito;

VI - Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das 
regras do processo de escolha aos candidatos considerados 
habilitados para o processo eleitoral, que firmarão compromisso 
de respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na 
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pelo valor de R$1.663,12 ( hum mil seiscentos e sessenta três 
reais e doze centavos). A despesa correrá a cargo da ficha 123

A publicidade deste aviso obedece ao que dispõe o art. 26, caput, 
da mesma Lei.

S. Gabriel da Palha, em 06 de abril de 2014.

Henrique Zanotelli de Vargas
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA Nº 11/2015

Publicação Nº 12350

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPO-
RÁRIA N.º 11/2015

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a 
realização do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal 
do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família - Edital 
N.º 002/2014, objetivando a contratação de 02(dois) Orientador 
Social; 01 (um) Educador Físico; 01(um) Instrutor de Informática; 
01(um) Oficineiro de Artesanato; 01 (um) Oficineiro de Percussão; 
01(um) Oficineiro de Violão; 01(um) Oficineiro de Música; 01(um) 
Oficineiro de Dança; 01(um) Oficineiro de Pintura em Tecido/
Tela; em regime de CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, para atuarem 
no âmbito da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência, 
Desenvolvimento Social e Família, nos termos das Leis Municipais 
N.º 2.110, de 20/12/2010, N.º 2.310, de 10/06/2013 e Decreto 
N.º 273, de 29 de maio de 2014, que “Homologa Resultado 
do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal do 
Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família – Edital 
N.º 002/2014.

R E S O L V E:

Art. 1.º - CONVOCAR os candidatos classificados no Processo 
Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal do Trabalho, 
Assistência, Desenvolvimento Social e Família - Edital N.º 002/2014, 
conforme relação constante no Anexo Único que integra este 
Edital, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos 
desta Prefeitura Municipal, situado à Praça Vicente 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, 
implicará 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;

município de São Domingos do Norte - ES, no uso das atribuições 
legais estabelecidas na Lei Municipal nº 178/98 e no seu Regimento 
Interno, RESOLVE:

Art. 1o Constituir Comissão Organizadora da dos conselheiros 
tutelares do Município de São Domingos do Norte – ES.

Art. 2o A Comissão será composta pelos seguintes membros:

I - Igor Wandy Volz – Procurador Municipal;

II - André Ferreira Simonassi – Procurador Municipal;

III - Loriene Manzoli Fernandes – Assistente Social;

IV - Daiany Ludtke Rosa – Assistente Social;

V – Natila Thomaz – Psicóloga.

Parágrafo único. A Comissão Organizadora será presidida pelo 
servidor Igor Wandy Volz.

Art. 3º Compete à Comissão Organizadora a realização das provas 
a serem aplicadas aos candidatos às vagas de conselheiro tutelar. 

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

São Domingos do Norte – ES 06 de Abril de 2015.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Presidente do CMDCA

São Gabriel da Palha

Prefeitura

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 
PROCESSO Nº 004434/2014

Publicação Nº 12351

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO GABRIEL DA PALHA

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 004434/2014

O Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, no uso de 
suas atribuições legais, torna público para amplo conhecimento 
dos interessados, de acordo com os autos do Processo nº 
004434/2014e nos termos do Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, ratificar Parecer da Procuradoria Geral, no que diz 
respeito a Inexigibilidade de Licitação, prevista no Inciso (I, II , III 
ou Caput) do Art. 25 da citada Lei, na consecução de contratação 
direta com a empresa CARTÓRIO DE 1º OFICIO SÃO GABRIEL DA 
PALHA

Objetivando a prestação de serviços na emissão de certidão de 
ônus para diversos imóveis públicos, nota empenho 433/2015, 
para atender as necessidade da Secretaria Municipal Planejamento, 
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Art. 1º - CONCEDER à servidora ADRIANA RAMLLO FONTANA, 
Matrícula 09, Professor A MAPA, Nível II, Referência “10”, LICENÇA 
MATERNIDADE, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, 
a partir de 02 de abril de 2015, de acordo com a Emenda à Lei 
Orgânica do Município nº 13/2008, Art. 1º inciso XI. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 02 de abril de 2015.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 06 
de abril de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI
Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 231/2015 - SUSPENDE FÉRIAS DE 
SERVIDOR

Publicação Nº 12346

PORTARIA Nº 231/2015  
SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS

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

R E S O L V E:

Art. 1º - SUSPENDER as férias do servidor HELTON BRUNO 
PESSI, Matrícula 3080, Procurador Jurídico, Carreira VIII, 
Classe “D”, referente ao período de 26/05/2013 a 25/05/2014, 
por imperiosa necessidade do serviço público, 11 (onze) dias 
serão gozados a partir do dia 23/03/2015 a 02/04/2015 e os 19 
(dezenove) dias restantes serão gozados em período oportuno.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 06 
de abril de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI
Secretário Municipal de Administração 

IV - Cópia autenticada do Documento de Identidade;

V - Cópia autenticada do Título de eleitor e comprovante de 
quitação eleitoral;

VI - Cópia autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e 
Previdência Social;

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 – Cópia autenticada do comprovante de quitação com o 
serviço militar, no caso de ser candidato do sexo masculino;

XIII - Cópia autenticada da certidão de nascimento ou 
casamento;

XIV - Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;

XV - Cartão de Vacina dos filhos menores de 18 anos

XVI - Declaração de bens que constituem seu patrimônio; 

XVII - Declaração de dependentes para fins de Imposto de 
Renda;

XVIII - Certidão Negativa de Dívida à Fazenda Municipal;

XIX - número de telefone.

Art. 4.º - O candidato convocado para o contrato temporário 
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, 06 de abril de 2015.

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração

Anexo Único do Edital de Convocação para Contratação 
Temporária N.º 11/2015

EDUCADOR FISICO
CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

WANDERSON 
NASCMENTO PINTO 2º

PORTARIA Nº 230/2015 - CONCEDE LICENÇA 
MATERNIDADE

Publicação Nº 12345

PORTARIA Nº 230/2015   

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE 

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:
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PORTARIA Nº 233/2015 - INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

Publicação Nº 12349

PORTARIA Nº 233/2015 

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO 

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 1285/2015, de 
25/02/2015, da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento 
Urbano, 

R E S O L V E:

Art. 1º - CONVOCAR a comissão Permanente de Sindicância 
instituída através da Portaria n° 191/2015, para instaurar 
processo administrativo contra a Empresa A2 Construções e 
Empreendimentos Ltda-ME, em razão da suposta inexecução do 
Contrato n° 39/2012, cujo objeto é construção de escadaria de 
pedestre, rampas, trincheiras, escadaria pluvial e redes pluviais, 
retirada e colocação de blocrets e de manilhas para drenagem 
pluvial.

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão 
determinar os demais membros que atuarão no processo 
mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo único, 
da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Sindicância tem o prazo 
de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento do Processo pelo 
Presidente, para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido 
prazo ser prorrogado.

Art. 3º - Após a conclusão dos trabalhos da Comissão, o processo 
deverá ser remetido ao Gabinete do Prefeito.

Art. 4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.5°- Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 06 
de abril de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 232/2015 - SUSPENDE FÉRIAS DE 
SERVIDOR

Publicação Nº 12347

PORTARIA Nº 232/2015  

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS

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

R E S O L V E:

Art. 1º - SUSPENDER as férias do servidor MAKSUEL FIOROTTI, 
Matrícula 4516, Assessor Técnico Administrativo, Comissionado, 
referente ao período de 20/03/2014 a 19/03/2015 que seriam 
gozadas a partir de 1º de abril de 2015, por imperiosa necessidade 
do serviço público, as quais serão gozadas em período oportuno.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2015.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 06 
de abril de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração 
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São José do Calçado

Prefeitura

RESUMO DE CONTRATO CHAMADA PUBLICA 001/2015
Publicação Nº 12325

EXTRATO DOS CONTRATOS DA CHAMADA PÚBLICA 001/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO EMPREENDEDOR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE,em conformidade com o 
processo nº0100/2015. 

PRAZO: 16/03/2015 A 16/03/2016

Total de R$: 39.510,85 ( trinta e nove mil e quinhentos e dez reais e oitenta e cinco centavos).

AGRICULTOR VALOR GLOBAL.
1) JOÃO DA SILVA ABREU R$10.800,00
2) ZEDIR ANTÔNIA DE ALMEIDA DIAS R$4.528,41
3) NELCI SANCHES DA ROCHA R$5.657,71
4) FÁBIO DE SOUZA SILVA R$2.160,00
5) JURACI RIBEIRO R$ 432,00
6) JOSÉ LÚCIO JANUÁRIO COUTINHO R$2.209,36
7) EURICO DE JESUS LOPES  R$ 2.751,87
8) FELIPE BARBOSA COGO R$6.822,00
9) MARLY DINIS DE CASTRO R$2.634,36
10) SEBATIANA IGNÁCIA LOMAR R$ 1.515,44

Total Global : R$39.510,85

São José do Calçado, ES, 16 de março de 2015.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal de São José do Calçado – ES
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Parágrafo Único – O endereço e localização do imóvel que a(o) 
Beneficiária(o) está adquirindo estão devidamente discriminados 
no Anexo I deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: A(o) Beneficiária(o) se compromete pelo 
presente instrumento e em consonância com o artigo 41, inciso 
I da Lei Municipal nº 559/2009, a efetuar o pagamento de 120 
contribuições no valor correspondente a xxx% (xxx por cento) do 
salário mínimo nacional, ao Fundo Municipal de Habitação Popular 
do Município de São Roque do Canaã, na forma de Documento 
Único de Arrecadação Municipal (DUA Municipal), até o décimo dia 
de cada mês, independente de aviso ou notificação.

Parágrafo Primeiro – O atraso de 30 (trinta) dias no pagamento 
da contribuição implicará na retomada do imóvel pelo Município de 
São Roque do Canaã.

Parágrafo Segundo – As contribuições serão corrigidas 
anualmente no mês de janeiro, tendo por base o salário mínimo 
nacional vigente.

Parágrafo Terceiro – A(O) Beneficiária(o) deverá retirar o 
Documento Único de Arrecadação Municipal (DUA Municipal) no 
Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC).

CLÁUSULA TERCEIRA: As contribuições deverão ser pagas 
mensalmente pela(o) Beneficiária(o), durante o período de 10 
(dez) anos que corresponde a 120 (cento e vinte) meses, como 
forma de aquisição da propriedade do imóvel.

Parágrafo Primeiro – A entrega da Escritura do Imóvel a(ao) 
Beneficiária(o) fica condicionada ao cumprimento total da 
obrigação prevista nesta cláusula.

Parágrafo Segundo – As despesas decorrentes de registro do 
imóvel adquirido pela(o) Beneficiária(o) serão de responsabilidade 
do Município de São Roque do Canaã.

CLÁUSULA QUARTA: É proibido o uso do imóvel para outra 
finalidade que não seja a de moradia da(o) Beneficiária(o) e da 
sua família, cujos membros estão devidamente identificados no 
Anexo II deste Contrato.

Parágrafo Primeiro – Fica proibida a transferência ou cessão a 
terceiros, bem como venda, doação, locação da moradia, e ainda 
sua utilização para comércio, indústria ou qualquer outra finalidade 
que não a habitacional durante o prazo de 10 (dez) anos, e ainda a 
sua alteração física sem a autorização expressa do Poder Público.

Parágrafo Segundo – Fica proibido dar em garantia o presente 
contrato.

Parágrafo Terceiro – O Imóvel, objeto do presente contrato não 
pode ser dado em garantia, não sendo passível de execução por 
credores da(o) Beneficiária(o).

Parágrafo Quarto – Fica a(o) Beneficiária(o) responsável pela 
conservação adequada do imóvel objetivando o seu uso ideal.

Parágrafo Quinto – É obrigação da(o) Beneficiária(a) o 
pagamento das taxas de água, luz e esgoto, e ainda da 
manutenção das normas de higiene e boa convivência com os 
demais Beneficiários do PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
POPULAR “NOSSA CASA”.

CLÁUSULA QUINTA: Se a(o) Beneficiária(o), por sua livre 
iniciativa, deixar o imóvel nos primeiros doze meses, não terá ele 
direito a nenhum ressarcimento dos valores pagos ao Município.

Parágrafo Primeiro – A(O) Beneficiária(o) que deixar o imóvel 
a partir do primeiro ano (após completos 12 meses) até o quinto 
e ter cumprido com suas obrigações estabelecidas na Cláusula 
Terceira, terá o direito de receber em forma de restituição do valor 
pago o equivalente a vinte por cento dos valores pagos ao Fundo 
Municipal de Habitação Popular São Roque do Canaã.

São Roque do Canaã

Prefeitura

DECRETO Nº 2.587/2015
Publicação Nº 12328

DECRETO Nº 2.587/2015

APROVA MINUTA DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA 
E VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PROGRAMA 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR “NOSSA CASA” (LEI 
559/2009) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica 
Municipal; com fulcro na Lei Municipal 559/2009 e suas 
alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada Minuta de contrato de promessa de 
compra e venda de imóvel pertencente ao Programa Municipal 
de Habitação Popular “Nossa Casa” (anexo único), criado pela lei 
559/2009.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2.xxx/2015

Anexo Único

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

Nº xxx/xxxx

Pelo presente instrumento de Contrato de Promessa de Compra 
e Venda que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE 
DO CANAÃ, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Rua Lourenço Roldi, nº 88, Bairro São Roquinho, São Roque 
do Canaã - ES, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.865/0001-71, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato devidamente 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. xxxxxxxxx, brasileiro, 
xxxxxx Portador da Cédula de Identidade nº xxxxxx-xxxxx- ES e 
do CPF nº xxxxxx, e a senhora (o) XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, 
brasileira (o), xxxxxxxxx, portadora (o) do CPF nº. xxxxxxxx-xx e 
da Carteira de Identidade n.º xxxxxx, residente na Rua xxxxxxxxx, 
n.º xxx – Bairro xxxxxxxxxx – Município de São Roque do Canaã - 
ES, doravante denominada (o) BENEFICIÀRIA(O), tem entre si 
justo e acordado as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A(O) Beneficiária(o) passa a integrar o 
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR “NOSSA CASA” 
do Município de São Roque do Canaã, instituído pela Lei Municipal 
nº 559/2009, voltado à aquisição de moradia própria.
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02 – 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

Nº xxx/xxxx

ANEXO I

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Bairro: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Município: São Roque do Canaã - ES

Endereço: Rua XXXXXXXX, Loteamento XXXXXXXXXX.

Quadra: 

Lote n.º: 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

Nº xxx/xxxx

ANEXO II

IDENTIFICAÇÃO

Beneficiária(o):

NOME: XXXXXXX XXXX

Nacionalidade: xxxxxxx

Estado Civil: xxxxxxxxx

C.P.F. nº. xxxxxxxxxxxxx

Familiares / Dependentes Habitacionais:

1 - Nome: XXXXXXXXXXXXX

Nacionalidade: xxxxxxxxxxxx

CPF nº. XXXXXXXXX

2 - ...

ERRATA DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 033/2015

Publicação Nº 12320

ERRATA DO RESULTADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003896/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2015

Na edição do Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/
ES do dia 02/04/2015, na página 31, edição Nº 231, foi publicado 
o resultado do Pregão Presencial Nº 033/2015, que tem como 
objeto a aquisição de materiais de consumo, de higiene e limpeza 
e bem como materiais de consumo para cozinha, com objetivo de 
atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município 
de São Roque do Canaã/ES, de acordo com o anexo I (Termo de 
Referência) do edital:

Parágrafo Segundo – A partir do quinto ano (após completos 
60 meses) e até o décimo incompleto, a(o) Beneficiária(o), nas 
mesmas condições da Cláusula Terceira, terá o direito de receber 
trinta por cento dos valores que houver pago ao Fundo Municipal 
de Habitação Popular São Roque do Canaã.

Parágrafo Terceiro – A(O) Beneficiária(o) que desocupar 
voluntariamente o imóvel objeto do PROGRAMA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO POPULAR “NOSSA CASA” não poderá beneficiar-se 
pelo prazo de 10 (dez) anos de nova aquisição de imóvel vinculado 
a programas de habitação de interesse social no Município de São 
Roque do Canaã.

CLÁUSULA SEXTA: Os prazos previstos neste Contrato serão 
considerados em relação a(o) Beneficiária(o)”, não se aplicando 
ao imóvel objeto deste contrato. que integra o PROGRAMA 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR “NOSSA CASA.

CLÁUSULA SÉTIMA: O imóvel a que se refere este Contrato só 
será objeto de herança, nos casos de morte da(o) Beneficiária(o), 
sendo que, por ocasião do óbito, os direitos e deveres serão de 
responsabilidade dos herdeiros.

CLÁUSULA OITAVA: O não cumprimento de quaisquer das 
cláusulas deste Contrato implicará na retomada do imóvel pelo 
Município de São Roque do Canaã, sem direito por parte da(o) 
Beneficiária(o) a qualquer indenização, devolução ou ressarcimento 
das quantias pagas durante sua permanência no imóvel.

CLÁUSULA NONA: Os casos omissos no presente contrato serão 
resolvidos na conformidade das disposições contidas no Código 
Civil Brasileiro e na Lei Municipal 559/2009 e suas alterações 
posteriores, e ainda de acordo com as disposições legais de 
caráter administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA: As partes elegem de comum acordo o foro 
da Comarca de Santa Teresa, com expressa renúncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões 
relativas ao presente contrato.

E por estarem de comum acordo com as cláusulas pactuadas neste 
Contrato, firmam o presente instrumento em duas vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas, comprometendo-
se por si, herdeiros e sucessores, a respeitarem todas as suas 
cláusulas.

São Roque do Canaã - ES, xx de xxxx de xxxx

Município de São Roque do Canaã

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prefeito Municipal 

Contratante

000XXXX XXXX

Beneficiária(o)

TESTEMUNHAS:

01 - 
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de minhas atribuições, após analisar todo o processo 
licitatório, sob o n° 000333/2015, modalidade Pregão 
Presencial sob N° 034/2015, diante do relatório do 
Pregoeiro Oficial, homologo-o, adjudicando à empresa 
Supermercado Clamap Ltda EPP, junto aos itens a ela 
correspondente, conforme abaixo:

a) SUPERMERCADO CLAMAP LTDA EPP – Itens – 01, 02, 
03, 04 e 05, perfazendo o valor total de R$ 3.890,00 (três 
mil oitocentos e noventa reais). 

Autorizo a convocação do representante legal da empresa 
acima mencionada, para assinatura do contrato de 
fornecimento parcelado de Gêneros alimentícios não 
perecíveis, necessários para compor 100 (cem) cestas 
básicas para serem doadas às famílias em situação de 
risco e vulnerabilidade social detectada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social do Município de São Roque 
do Canaã – ES, necessário ao cumprimento do objeto 
licitado e bem como posterior empenho. 

São Roque do Canaã - ES, 06 de Abril de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 096/2015
Publicação Nº 12319

PORTARIA Nº 0096/2015

DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FÉRIAS 
DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
art. 57, incisos VIII da Lei Orgânica Municipal; e

Considerando a Portaria nº 028, de 02 de fevereiro de 2015,

RESOLVE: 

Art. 1º - Revogar a suspensão de Férias regulamentares, relativas 
ao período aquisitivo de 05/01/2014 a 04/01/2015, do servidor 
LEANDRO FADINI, no período de 07/04/2015 a 16/042015, 
devendo retornar ao trabalho dia 17/04/2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

Onde se lê: “b) HORTIFRUTI SPALENZA LTDA – ME – Item – 03, 
perfazendo o valor de R$ 6.599,23 (seis mil quinhentos e noventa 
e nove reais e vinte e três centavos)”. 

Leia-se: “b) HORTIFRUTI SPALENZA LTDA – ME – Item – 03, 
perfazendo o valor de R$ 6.599,25 (seis mil quinhentos e noventa 
e nove reais e vinte e cinco centavos)”.

São Roque do Canaã – ES, 06 de Abril de 2015.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
033/2015

Publicação Nº 12322

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003896/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015

Eu, Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Municipal, no uso 
de minhas atribuições, após analisar todo o processo 
licitatório, sob o n° 003896/2014, modalidade Pregão 
Presencial sob N° 033/2015, diante do relatório do 
Pregoeiro Oficial, homologo-o, adjudicando às empresas 
Supermercado Clamap Ltda EPP e Hortifruti Spalenza Ltda 
– ME, junto aos itens a elas correspondentes, conforme 
abaixo:

a) SUPERMERCADO CLAMAP LTDA EPP – Item – 02, 
perfazendo o valor de R$ 2.223,20 (dois mil duzentos e 
vinte e três reais e vinte centavos). 

b) HORTIFRUTI SPALENZA LTDA – ME – Item – 03, 
perfazendo o valor de R$ 6.599,25 (seis mil quinhentos e 
noventa e nove reais e vinte e cinco centavos). 

O valor total adquirido neste certame perfaz o montante 
de R$ 8.822,45 (oito mil oitocentos e vinte e dois reais e 
quarenta e cinco centavos).

Autorizo a convocação dos representantes legais das 
empresas acima mencionadas, para assinatura dos 
contratos de fornecimento parcelado, de materiais de 
consumo, de higiene e limpeza e bem como materiais 
de consumo para cozinha, com objetivo de atender as 
necessidades das Secretarias Municipais do Município de 
São Roque do Canaã/ES, necessário ao cumprimento do 
objeto licitado e bem como posterior empenho. 

São Roque do Canaã - ES, 06 de Abril de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
034/2015

Publicação Nº 12323

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000333/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015

Eu, Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Municipal, no uso 
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2014
Publicação Nº 12326

RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
090/2014.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

CONTRATADA:EMPORIO CARD LTDA.

Objeto/Valor: acréscimo da reserva orçamentaria para gastos 
com vale alimentaçao, conforme permitido na Clausula Primeira, 
paragrafo segundo, do contrato original, R$ 11.705,60 (onze mil 
setecentos e cinco reais e sessenta centavos).

Vigência: a partir de 20/03/2015 a 24/04/2015.

Dotação orçamentária: EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA: 
004.003.12.365.007.2.013 – elemento de despesa 3.3.90.39 – F 
063 – FR 1102 R$ 451,31.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Administrativo/Conselho): 
005.001.10.122.0008.2.018 – elemento de despesa 3.3.90.39 – F 
082 – FR 1201.R$ 3.104,64.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: 
003.001.04.122.0004.2.004 – elemento de despesa 3.3.90.39 – F 
018 – FR 1000.- R$ 1.017,83 

SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO (MDE): 
004.001.12.368.0007.2.008 – elemento de despesa 3.3.90.39 – F 
043 – FR 1101 R$ 1.190,28.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL: 
009.003.08.122.0012.2.037 – elemento de despesa 3.3.90.39 – F 
043 – FR 1101 R$ 2.947,27.

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (Casa de 
Passagem): 009.006.08.243.0015.2.044 – elemento de despesa 
3.3.90.39 – F 139 – FR 1201 R$ 792,25.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Vigilância Epidemiológica e 
Ambiental): 005.001.10.305.0008.2.030 – elemento de despesa 
3.3.90.39 – F 139 – FR 1201 R$ 2.192,10.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Atenção Básica/ESF): 
005.001.10.301.0008.2.020 – elemento de despesa 3.3.90.39 – F 
095 – FR 1201 R$ 9,92.

Processo Administrativo: 001050/2014.

RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2015
Publicação Nº 12321

RESULTADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000822/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2015

RESULTADO: Informamos que a Licitação que trata da aquisição de 
materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos do Município de São Roque do Canaã/
ES, foi considerada DESERTA.

São Roque do Canaã – ES, 06 de Abril de 2015.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Pregoeiro Oficial 
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Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

0000124 005001.1030300082.028

58.767,76

Assistência Farmacêutica - Financ.Tripartite

33903200000 1203000001MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0000124 005001.1030300082.028

46.195,22

Assistência Farmacêutica - Financ.Tripartite

33903200000 1299000001MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 104.962,98 ( cento e quatro mil novecentos e sessenta e dois reais  e noventa e oito centavos )
 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO ROQUE DO CANAÃ,  06 abril de 2015

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAÃ, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei
Nº 0000746/2014.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R$ 104.962,98   ( cento e quatro mil novecentos e sessenta e dois
reais  e noventa e oito centavos ), nas seguintes dotações:

 .

DECRETO  Nº 2.586/2015

DECRETO Nº 2.586/2015
Publicação Nº 12333
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Palácio Municipal em Serra, em 1º de abril de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5911, DE 6 DE ABRIL DE 2015

Exonera Chefe do Cartório do PROCON - Sedir.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais, que lhe são conferidas 

pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do 
Município,

D E C R E T A : 

Art. 1º Exonera, a pedido, JOSÉ HENRIQUE FERREIRA 
DOS SANTOS, do cargo em comissão de CHEFE DO 
CARTÓRIO DO PROCON - CC-4 da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania - Sedir. 

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 18 de fevereiro de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 6 de abril de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETOS
Publicação Nº 12340

DECRETO Nº 5837, DE 20 DE MARÇO DE 2015

Retifica a tabela I do Anexo II do Decreto nº 5575/2015.

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

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.199/1999, que dispõe 
sobre o Código Municipal de Meio Ambiente e trata do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente da Serra;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.310/2014, que acrescenta 
dispositivo e altera a Lei Municipal nº 2.662/2003,

CONSIDERANDO o Decreto nº 3729/2014, que regulamenta 
atos e procedimentos relacionados ao licenciamento ambiental de 
atividades instaladas ou a se instalar no Município da Serra;

CONSIDERANDO a publicação do Decreto nº 5575/2015, 
que dispõe sobre procedimentos para cadastramento e uso de 
poços de captação de água e para a destinação de efluentes 
sanitários gerados por estabelecimentos residenciais, comerciais, 
industriais e de serviços públicos e particulares, instalados neste 
Município, bem como institui a fiscalização, infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente, no âmbito do Município da 
Serra, regulamentando os artigos 113, 116 e 118 da Lei Municipal 
nº 2199/1999, que instituiu o Código Municipal de Meio Ambiente, 
sendo necessária a retificação da tabela I, contida no Anexo II,

D E C R E T A :

Art. 1º A tabela 1 contida no Anexo II do Decreto nº 5575/2015 
passa a vigorar conforme disposto no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Ficam revogados os Decretos nºs 9918/1997, 2156/2009 
e 3753/2014.

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

Palácio Municipal em Serra, aos 20 de março de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

Serra

Prefeitura

DECRETOS
Publicação Nº 12348

DECRETO Nº 5903, DE 1º DE ABRIL DE 2015

Altera composição da Comissão de Planejamento e Gestão 
Estratégica – COPLAGE/Semma.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto 
no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, de acordo 
com a Lei Municipal nº 3.448/2009 e o Decreto nº 1959/2009,

D E C R E T A :

Art. 1º Exclui o servidor GABRIEL SANTOS CÂMARA GOMES 
da Comissão de Planejamento e Gestão Estratégica – COPLAGE 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma.

Art. 2º Inclui a servidora KAMILA SOUZA ALVES na Comissão 
de Planejamento e Gestão Estratégica – COPLAGE da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – Semma.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Palácio Municipal em Serra, em 1º de abril de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5904, DE 1º DE ABRIL DE 2015

Exonera Assistente Técnico – Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei 
Orgânica do Município,

D E C R E T A : 

Art. 1º Exonera ROSANA BARRETO ALMEIDA, 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.

Palácio Municipal em Serra, em 1º de abril de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5905, DE 1º DE ABRIL DE 2015

Nomeia Assistente Técnico – Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei 
Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia FAUZER VON RONDON MATOS 
JORGE, para exercer o cargo em comissão de 
ASSISTENTE TÉCNICO – CC-5 da Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Humanos – Sead, com 
remuneração e atribuições previstas em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.



07/04/2015 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 233

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 53

resultados estão de acordo com as disposições planejadas.

Art. 5º Compete à Auditoria do SUS no âmbito do Município:

I. verificar a aplicação anual mínima da arrecadação dos impostos 
e recursos em ações e serviços públicos de saúde, nos termos 
da Lei Complementar nº 141/12 e do artigo 198 da Constituição 
Federal;

II. verificar a veracidade das informações prestadas pelo gestor 
municipal do SUS no relatório quadrimestral;

III. verificar as ações e serviços estabelecidos no Plano Municipal 
de Saúde;

IV. verificar os serviços de saúde sob gestão municipal, sejam 
públicos, privados, contratados ou conveniados;

V. verificar as ações e serviços de saúde desenvolvidos por 
consórcio intermunicipal ao qual esteja o Município associado;

VI. exercer atividades de auditoria sobre as ações e serviços de 
saúde desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, por seus 
próprios meios ou por intermédio de entidades prestadoras de 
serviços de saúde, conveniadas ou contratadas;

VII. exercer atividades de auditoria nas entidades privadas, com 
ou sem fins lucrativos com as quais a gestão municipal do SUS 
tiver celebrado contrato ou convênio para realização de serviços 
de assistência à saúde;

VIII. assessorar o gestor municipal do Sistema Único de Saúde, 
elaborando relatórios gerenciais e emitindo pareceres conclusivos 
para a instrução de processos e tomadas de decisões do Secretário 
Municipal de Saúde;

IX. antecipar-se ao cometimento de falhas, desperdícios, abusos, 
práticas anti-econômicas e fraudes, interagindo proativamente 
com os auditados, propondo medidas preventivas e corretivas;

X. apurar denúncias e infrações de fatos ocorridos, relacionados à 
assistência à saúde do cidadão;

XI. produzir informações para subsidiar o planejamento das ações 
que contribuam para a organização e aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde; 

XII. executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a 
ser atribuídas.

Art. 6º As atividades operacionais da Auditoria do SUS Municipal 
são realizadas por meio de:

I. análise de cada parte de um todo, com vistas a conhecer sua 
natureza, suas proporções, suas funções e suas relações:

a) do contexto normativo referente ao Sistema Único de Saúde;

b) de sistemas de informação ambulatorial e hospitalar;

c) de indicadores de morbi-mortalidade e outros que reflitam a 
qualidade de vida da população;

d) de instrumentos e critérios de acreditação, credenciamento e 
cadastramento de serviços;

e) da conformidade dos procedimentos, dos cadastros, dentre 
outros;

f) do desempenho da rede de serviços de saúde;

g) dos serviços de saúde prestados, inclusive por instituições 
credenciadas ou contratadas;

h) das ações e serviços desenvolvidos por consórcio intermunicipal, 
ao qual o Município da Serra esteja associado;

i) de prontuários de atendimento individual e demais instrumentos 
produzidos pelos sistemas de informações ambulatoriais e 
hospitalares; e

j) dos relatórios de outras instituições de saúde e organismos 
não-governamentais que atuem em parceria na área da saúde.

II. verificação do cumprimento e/ou realização das ações abaixo 
relacionadas, individualmente ou em conjunto:

ANEXO ÚNICO

Tabela 1. Enquadramento das infrações ambientais, conforme 
grau de gravidade

Classes de infrações Incisos do artigo 12

Leve IV, V 

Grave II, III, VI, VIII

Gravíssima  I, VII 

DECRETO Nº 5878, DE 26 DE MARÇO DE 2015

Regulamenta a Auditoria do SUS no âmbito do Município 
da Serra e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto 
no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo15, inciso I e artigo 
18, inciso I da Lei Federal nº 8.080/90, que estabelece que os 
municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, a definição 
das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização 
das ações e serviços de saúde;

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 6º, parágrafos 1º e 2º 
da Lei Federal nº 8.689/93, que estabelece a instituição no âmbito 
do Ministério da Saúde do Sistema Nacional de Auditoria, suas 
competências e descentralização;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal nº 1.651/95, 
que estabelece a regulamentação do Sistema Nacional de Auditoria 
no âmbito do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 40 do Decreto Federal 
nº 7.508/11, que estabelece que o Sistema Nacional de Auditoria 
e Avaliação do SUS, por meio de serviço especializado, fará o 
controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública 
da Saúde;

CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 38 e 42 da Lei 
Complementar nº 141/12, que estabelecem que o Sistema de 
Auditoria do SUS contribuirá para fiscalizar o cumprimento das 
normas da Lei Complementar e que deverá verificar a veracidade 
das informações constantes do Relatório de Gestão, com ênfase 
na verificação presencial dos resultados alcançados no relatório 
de saúde;

D E C R E T A :

Art. 1º Fica regulamentada, no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde, a Auditoria do SUS, como componente do Sistema 
Municipal de Auditoria, compreendido no Sistema Nacional de 
Auditoria - SNA e obedecendo às normas gerais fixadas pela União 
e à regulamentação estabelecida através deste Decreto.

Art. 2º A Auditoria do SUS é constituída pela Gerência de Auditoria 
do SUS e pelos servidores efetivos, formalmente designados para 
exercer a função de referência técnica para fins de auditoria, com 
subordinação direta ao Gabinete do Secretário Municipal de Saúde.

§ 1º O Gerente de Auditoria do SUS, titular de cargo público de 
provimento em comissão, criado pela Lei Municipal nº 4.009/2013, 
será nomeado pelo Prefeito Municipal, na forma da lei vigente.

§ 2º Toda e qualquer designação e afastamento de servidor para 
exercer a função de referência técnica para fins de auditoria, 
inerentes à Auditoria do SUS, será efetuada através de portaria do 
Secretário Municipal de Saúde, sempre observando o disposto no 
artigo 9º deste Decreto.

Art. 3º A equipe de referências técnicas da Auditoria do SUS 
no Município deverá ser integrada por servidores de diversas 
categorias profissionais, de modo a formar equipe compatível com 
a complexidade da rede municipal de saúde.

Art. 4º Para efeito deste Decreto, considera-se auditoria o exame 
sistemático e independente dos fatos pela observação, medição, 
ensaio ou outras técnicas apropriadas de uma atividade, elemento 
ou sistema para verificar a adequação aos requisitos preconizados 
pelas leis e normas vigentes e determinar se as ações e seus 
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VII. preencher com clareza e fidelidade os roteiros de auditoria, 
bem como os demais documentos próprios de seu trabalho;

VIII. Manter postura autônoma e discreta junto aos gestores 
municipais e estadual e às entidades prestadoras de serviços de 
saúde;

IX. registrar, em documento próprio de auditoria, os procedimentos 
que mereçam ser corrigidos e/ou aqueles que não foram realizados 
de acordo com as normas técnicas;

X. colaborar com as unidades prestadoras de serviços, visando 
dirimir dúvidas, harmonizar procedimentos e conciliar situações de 
eficiência e eficácia das ações de saúde; e

XI. exercer outras atividades afins.

Art. 9º O servidor designado para atuar na Auditoria do SUS 
deverá atender a um dos requisitos abaixo e na seguinte ordem 
de prioridade:

I. Quanto ao vínculo institucional:

a) ser servidor estatutário, pertencente ao quadro permanente 
de servidores do Município da Serra, com exercício na Secretaria 
Municipal de Saúde, atuando em sua sede administrativa ou nos 
serviços de saúde; e

b) ser servidor estatutário, pertencente ao quadro permanente de 
servidores de outras esferas governamentais, municipalizados ou 
não, com exercício, prioritariamente, na Secretaria Municipal de 
Saúde;

II. Quanto ao conhecimento e experiência profissional:

a) ter preferencialmente participado de treinamento em técnicas 
específicas de auditoria em saúde;

b) ter conhecimento teórico-prático do Sistema Único de Saúde 
(legislação, princípios e diretrizes) no âmbito federal, estadual e 
municipal;

c) ter conhecimento teórico do Sistema Nacional de Auditoria; e

d) ter facilidade na comunicação oral e escrita.

Art. 10 O Gerente da Auditoria, bem como os servidores 
designados para exercer a função de referência técnica para fins 
de auditoria, não poderão ter registros de atos desabonadores em 
sua ficha funcional.

Art. 11 É vedado ao Gerente da Auditoria, bem como ao servidor 
designado para exercer a função de referência técnica para fins 
de Auditoria:

I. manter vínculo empregatício com entidade contratada ou 
conveniada com o Sistema Único de Saúde Municipal;

II. auditar entidade onde preste serviço como autônomo; e

III. ser proprietário, dirigente, acionista, sócio ou quotista de 
entidade contratada ou conveniada com o Sistema Único de Saúde 
Municipal.

Art. 12 Os casos omissos e dúvidas na aplicação deste Decreto 
serão dirimidos pelas unidades que compõem o Sistema Municipal 
de Auditoria do SUS do Município, em consonância com o Decreto 
Federal nº 1.651/95.

Art. 13 Fica o Secretário Municipal de Saúde autorizado a baixar 
normas complementares para a plena execução deste Decreto, 
desde que não conflitem e/ou anulem artigos, parágrafos ou 
incisos do presente Decreto, sem que sejam observados os 
trâmites legais.

Art. 14 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 26 de março de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

a) autorizações de internações e de atendimentos ambulatoriais;

b) revisão das contas apresentadas e documentos de restituição;

c) emissão de documento de restituição, correspondente às 
distorções encontradas;

d) fatos ocorridos e apresentados, inclusive denúncias de 
irregularidades no Sistema Único de Saúde, veiculadas pela 
imprensa; e

e) tetos financeiros de procedimentos, inclusive os de alto custo.

III. elaboração de relatórios específicos aos órgãos de controle 
interno e externo, em caso de irregularidade sujeita a sua 
apreciação ao Ministério Público, se verificada a prática de crime 
e ao chefe do órgão em que tiver ocorrido infração disciplinar 
praticada por servidor público, que afete as ações e serviços de 
saúde.

Art. 7º As ações de auditoria são processadas por meio de exames 
analíticos e periciais e dar-se-ão quanto:

I. à execução:

a) analítica: consiste na análise de documentos comprobatórios da 
assistência prestada, observada em prontuários, laudos, relatórios 
gerenciais e outros similares, sendo componentes básicos da 
preparação das auditorias operacionais e destina-se a acompanhar 
e avaliar o desempenho da qualidade dos serviços de saúde; e

b) operativa: avaliação do atendimento às normas e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde, realizada junto às entidades prestadoras 
de serviços de saúde, mediante verificação in loco, além dos 
prontuários, laudos e demais documentos.

II. à causa desencadeante:

a) regular ou ordinária: realizada rotineiramente, consta da 
programação com plano de ação e cronograma aprovados 
periodicamente; e

b) especial ou extraordinária: será realizada por meio de análise 
de documentos e fatos, desencadeada a partir de denúncias de 
pessoas, órgãos públicos e/ou privados, imprensa etc.

III. à consequência da ação: 

a) preventiva: destinada a evitar violação de normas, com objetivo 
de orientar e esclarecer, bem como reconhecer e avaliar a relevância 
e significação dos desvios em relação aos procedimentos técnicos 
e administrativos para obter melhoria da qualidade;

b) corretiva: destinada a corrigir infrações e/ou distorções de 
faturamento e, principalmente, da execução das ações e serviços 
de saúde;

c) validativa: destinada a validar as ações e serviços auditados, 
reconhecendo sua regularidade.

Parágrafo Único. As ações de auditorias especiais e extraordinárias 
têm tramitação preferencial em relação às regulares ou ordinárias.

Art. 8º São atribuições da Gerência de Auditoria do SUS Municipal:

I. elaborar e executar o Plano Anual das atividades de Auditoria;

II. acompanhar o cumprimento das diretrizes e estratégias 
estabelecidas no Plano Municipal de Saúde; 

III. verificar o desempenho dos serviços e ações de saúde 
estabelecidos nos Planos de Ação Anuais;

IV. apreciar a legalidade, a legitimidade, a economicidade e 
a razoabilidade de contratos, convênios, ajustes e/ou outros 
instrumentos congêneres que envolvam a prestação de serviços, 
a cessão ou a doação de qualquer natureza, a título oneroso 
ou gratuito, de responsabilidade do Sistema Único de Saúde 
Municipal;

V. realizar, de acordo com as normas e roteiros específicos, as 
auditorias programadas e as especiais;

VI. manter as chefias informadas sobre o andamento dos processos 
de auditoria sob sua responsabilidade;
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Palácio Municipal em Serra, aos 2 de abril de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

PORTARIAS
Publicação Nº 12341

PORTARIA Nº 47, DE 2 DE ABRIL DE 2015

Disposição de servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei 
Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.973/1997 o inteiro 
teor do processo administrativo nº 5.959/2015,

R E S O L V E :

Art. 1º Colocar o servidor MARCOS ELIEBER FARDIN, 
matrícula nº 5.075, Auditor Fiscal de Tributos Municipais, 
à disposição do Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos 
do Município da Serra – SINDAFS, para exercer mandato 
eletivo, como Vice-Presidente.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 2 de fevereiro de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 2 de abril de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 48, DE 2 DE ABRIL DE 2015

Disposição de servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei 
Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.973/1997 o inteiro 
teor do processo administrativo nº 11.202/2015,

R E S O L V E :

Art. 1º Colocar a servidora JANETE PEREIRA FERRARI, 
matrícula nº 4.980, Auditor Fiscal de Tributos Municipais, 
à disposição do Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos 
do Município da Serra – SINDAFS, para exercer mandato 
eletivo, como Diretora de Assuntos Jurídicos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 27 de fevereiro de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 2 de abril de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO
Publicação Nº 12342

RESOLUÇÃO nº 07 /2015

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
SERRA – (COMASSE), instituído pela da Lei nº 1868 de Dezembro 
de 1995 e alterada pela Lei 3779 de 29 de setembro de 2011, em 
sua reunião Ordinária, realizada em 01 de Abril de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar no COMASSE a Inscrição da Entidade 
Fundação Metodista de Ação Social e Cultural conforme a 
solicitação constante nos Processos nº 91162/2014 e 16693/2015.

DECRETO Nº 5907, DE 2 DE ABRIL 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 
1.038/2015,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, ALINE VIEIRA ALBERTACCI 
BATISTA, do cargo de Técnico de Saúde – Técnico de 
Enfermagem, matrícula nº 49.881, 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 fevereiro de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 2 de abril de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5909, DE 2 DE ABRIL 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 
13.024/2015,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, ALINE CARVALHO DE FREITAS, 
do cargo de Técnico de Saúde – Técnico em Enfermagem, 
matrícula nº 38.520, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde – Sesa.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 3 de março de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 2 de abril de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5910, DE 2 DE ABRIL 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 
11.267/2015,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, GISELLE DOS SANTOS COELHO, 
do cargo de Técnico de Nível Superior – Enfermeiro, 
matrícula nº 38.583, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde – Sesa.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 2 de fevereiro de 2015.
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

CONVOCAÇÃO 001/2015 PROCESSO SELETIVO 
003/2015

Publicação Nº 12315

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2015

ProCeSSo Setetivo 003/2015 da SeCretaria muniCiPal de 
Saude.

O PrefeitO MuniciPal de Venda nOVa dO iMigrante-eS, nO uSO daS 
atribuiçõeS legaiS, cOnVOca OS candidatOS abaixO relaciOnadOS, nO PrazO 
MáxiMO de 48(quarenta e OitO) hOraS de diaS úteiS, MunidO da dOcuMentaçãO 
exigida Para aPreSentar-Se nO SetOr de rh deSta MuniciPalidade, na Sede 
deSta Prefeitura MuniciPal.

OdOntÓlOgO eSf:

deiSe berger Velten

dalton Perim

Prefeito muniCiPal

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

Serra 01/04/2015

Elcimara Rangel Loureiro Alicio

Presidente do COMASSE

RESOLUÇÃO 358/2015 - CMS
Publicação Nº 12286

RESOLUÇÃO N.º 358 DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DA SERRA.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde da Serra, em sua 
269ª Reunião ordinária, realizada no dia 30 de março de 2015, às 
14 horas no uso de suas competências regimentais e atribuições 
conferidas pela Lei nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990, pela 
Lei nº. 8.142 de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal nº. 
4.311 de 12 de janeiro de 2015. 

RESOLVE:

ART. 1. º - Aprovar o Plano de Ação da Vigilância Sanitária da 
Secretaria Municipal de Saúde da Serra, para 2015.

ART. 2. º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Serra, 01 de abril de 2015

LUIZ CARLOS REBLIN

Presidente do Conselho Municipal de Saúde da Serra

Secretário Municipal de Saúde da Serra 

RESULTADO PE 026/2015
Publicação Nº 12313

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através da Pregoeira, torna publico 
o resultado do PREGAO ELETRÔNICO Nº 026/2015, processo 
nº 86.621/2014-SEDU, destinado à contratação de empresa para 
prestação de serviços de limpeza, tratamento e manutenção de 
piscina, com fornecimento de materiais e equipamentos para 
atender a EMEF Profª Eulália Falqueto Gusmann, conforme segue: 

Lote Único:  PISCINA FÁCIL LTDA 

Valor Total (12 meses): R$ 87.000,00

Serra, 06 de abril de 2015.

Giovanna Demarchi Rosa

Pregoeira Oficial/SEAD
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