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AMUNES

AssociAção dos Municípios do EstAdo do Espírito 
sAnto

AVISO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA AMUNES Nº001/ 
2015.

Publicação Nº 17293

A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRI-
TO SANTO - AMUNES, comunica aos interessados que en-
contra-se disponível o Edital de CONCORRÊNCIA DO TIPO 
TÉCNICA E PREÇO, na forma do Regulamento de Compras 
da AMUNES.

Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de 
licença de uso, customização e manutenção de sistema 
de suporte ao portal GestorES, devendo o sistema gerar 
informações mensais no âmbito das receitas e das despe-
sas por categoria econômica e por função dos municípios 
do Estado do Espírito Santo, e a contratação de serviços 
profissionais especializados para a elaboração de relató-
rios analíticos bimestrais. O sistema deverá funcionar em 
qualquer dispositivo provido de internet e navegador web 
atualizado.

A Abertura das propostas ocorrerá no dia 06/07/2015, 
as 10h, na sede da AMUNES, situada na Avenida Prince-
sa Izabel, 629, sl.401-Ed.Vitória Center –Vitória – ES - 
CEP:29.010-904.

O Edital na íntegra está disponível no site www.amunes.
org.br, ou poderá ser solicitado através do e-mail: amu-
nes@amunes.org.br 

Informações: Telefone (27)3227-3077 e pelo e-mail amu-
nes@amunes.org.br

Maria Goreti Dadalto Borgo

Presidente da Comissão de  
Seleção de Fornecedores da AMUNES

Consórcios Intermunicipais

ciM noroEstE - consórcio público dA rEgião 
noroEstE do Es

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015  DO 
CIM NOROESTE.

Publicação Nº 17256

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015.

O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM 
NOROESTE comunica aos interessados que se encontra 
disponível o Edital de Chamamento Público nº 001/2015, 
para o credenciamento de pessoa jurídica para a prestação 
de serviços de saúde aos municípios integrantes do CIM 
NOROESTE, nas especialidades indicadas no Edital.

O recebimento da documentação para credenciamento 
terá inicio a partir do dia 22/06/2015 encerrando em 
26/08/2015, no endereço Avenida João Quiuqui, nº 411, 
Centro Águia Branca/ES, CEP: 29.795-000.

A abertura dos envelopes entregues até quarta-fei-
ra, será realizada na quinta-feira a partir das 9h.

O edital na íntegra está disponível no site www.cimno-
roeste.com.br e a versão em world poderá ser solicitada 
através do e-mail cimnoroeste@hotmail.com ou na sede 
do consórcio localizada na Avenida João Quiuqui, nº 411, 
Centro Águia Branca/ES, CEP: 29.795-000.

Informações pelos telefones: (27) 3745-1549 ou (27) 
99945-6991 e e-mail: cimnoroeste@hotmail.com.

Águia Branca, ES, 18 de junho de 2015.

João Batista Regatieri

Presidente da CPL do CIM NOROESTE

http://www.amunes.org.br
http://www.amunes.org.br
mailto:amunes@amunes.org.br
mailto:amunes@amunes.org.br
mailto:amunes@amunes.org.br
mailto:amunes@amunes.org.br
http://www.cimnoroeste.com.br
http://www.cimnoroeste.com.br
mailto:cimnoroeste@hotmail.com
mailto:cimnoroeste@hotmail.com


19/06/2015 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 283

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 3

Afonso Cláudio

prEfEiturA

TERMO ADITIVO Nº 006-2015 REFERENTE AO CON-
TRATO Nº066-2013 DELFIN 

Publicação Nº 17241

TERMO ADITIVO Nº 006-2015

Termo de aditamento ao Contrato nº 000066/2013, 
que entre si celebram o Município de Afonso Cláudio, 
ES, e a empresa DELFIN CONSTRUTORA LTDA-EPP..

PREÂMBULO

Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 
000066/2013, de acordo com requerimento da Empre-
sa Delfin Construtora LTDA EPP, protocolizado sob o nº 
004029/2015, em conformidade com o que dispõe o To-
mada de Preços nº 011/2013, de acordo com o parecer 
da Douta Procuradoria e a Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, de um lado o Município de 
Afonso Cláudio, Estado de Espírito Santo, pessoa ju-
rídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 
nº 27.165.562/0001-41, com sede estabelecida na Praça 
da Independência, 341, Centro, nesta cidade, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Berger 
Costa, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do 
CPF sob o nº 674.760.907-72 e RG nº 434.581-ES, resi-
dente e domiciliado na Rua Azulina de Souza Manso, 203, 
2º andar - Bairro João Duarte Manso, adiante denomina-
do simplesmente CONTRATANTE ou PREFEITURA, e, de 
outro lado a empresa DELFIN CONSTRUTORA LTDA-E-
PP., inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.583/0001-06, com 
sede na Rua Barao Orlando Bonfim, 670 - Vila Nova - Santa 
Teresa - ES - CEP: 29650000, neste ato representada pelo 
Sr. DOUGLAS BROSEGUINI DELFIN, Inscrito no CPF sob 
o nº 098.682.067-90, portador da Carteira de Identida-
de nº 1.724.988-ES, adiante denominada simplesmente 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo de 
Aditamento, que se regerá pelas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

0.1 - O presente termo aditivo tem por objetivo a prorro-
gação do referido contrato por 112 (cento e doze) dias, 
contados a partir de 10 de junho de 2015, com vencimento 
previsto para o dia 30 de setembro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Con-
trato original, que não foram alteradas pelo presente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 
(duas) testemunhas.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 09 de ju-
nho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO-ES

WILSON BERGER COSTA

Prefeito Municipal

Contratante

DELFIN CONSTRUTORA LTDA-EPP.

DOUGLAS BROSEGUINI DELFIN

Contratada

Testemunhas:

01) ____________________________ 

02) ____________________________

TERMO ADITIVO Nº001-2015 REFERENTE AO CON-
TRATO 076-2014 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Publicação Nº 17209

TERMO ADITIVO Nº 

Termo de Aditamento ao Contrato nº 000076/2014, 
que entre si celebram o Fundo Municipal de Assis-
tência Social de Afonso Cláudio, ES, e LUZIA VARGAS 
VIEIRA IVO.

PREÂMBULO

Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 
000076/2014, de acordo com Oficio nº 143/2015, da Se-
cretaria Municipal de Assistência Social, protocolizado sob 
o nº 004024/2015, de acordo com o parecer da Douta 
Procuradoria e a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, de um lado o o FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFONSO CLÁUDIO, Esta-
do de Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 14.935.427/0001-96, 
com sede estabelecida na Rua José Cupertino, 104, Cen-
tro, nesta cidade, neste ato representada pela Secretária 
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Municipal de Assistência Social, Maria Lúcia Martinuzo 
Bassi, brasileira, casada, Assistente Social, portadora do 
CPF nº 784.894.477/78 e RG nº 433.357/ES, residente 
e domiciliado na João Vieira de Souza, s/n, nesta cidade, 
adiante denominado simplesmente CONTRATANTE ou 
LOCATÁRIO, e, de outro lado a senhora LUZIA VARGAS 
VIEIRA IVO, portadora do CPF nº 078.322.787-65 e da 
Carteira de Identidade nº 192691-ES, adiante denomina-
do simplesmente CONTRATADO ou LOCADOR, resolvem 
celebrar o presente Termo de Aditamento, que se regerá 
pelas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem por objetivo a prorro-
gação do contrato acima mencionado pelo período de 12 
(doze) meses, contados a partir de 18 de junho de 2015, 
com vencimento previsto para o dia 18 de junho de 2016;

1.2 - Fica determinado que a presente prorrogação terá 
o valor global de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos 
reais), sendo o valor mensal de R$ 1.600,00 (mil e seis-
centos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Con-
trato original, que não foram alteradas pelo presente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 
(duas) testemunhas.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 15 de ju-
nho de 2015.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maria Lúcia Martinuzo Bassi
Gestora/Secretária A. Social
Contratante

LUZIA VARGAS VIEIRA IVO
Contratado

Testemunhas:

1) ____________________________ 

2) ____________________________

Água Doce do Norte

prEfEiturA

LEI N° 13/2015 CRÉDITO SUPLEMENTAR
Publicação Nº 17255

Lei nº 013, de 16 de junho de 2015.

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a 
abertura de Crédito Suplementar, e dá Outras Provi-
dências”.

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do 
Espírito Santo: Faço saber que a Câmara Municipal decreta 
e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a 
abrir Crédito Suplementar, além do estabelecido no Art. 
8º, I e III da Lei Municipal nº 103/2014, de 27 de novem-
bro de 2014, até o limite de 15% (quinze por cento) do to-
tal do Orçamento Municipal, para os Órgãos e Secretarias 
Municipais de Água Doce do Norte/ES, exceto a Câmara 
Municipal.

Art. 2º. Os recursos para fazer face à abertura do referido 
crédito, advirão das resultantes anulações parciais ou total 
de dotações orçamentárias, e/ou excesso de arrecadação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, ES, 
aos 16 dias do mês de junho de 2015.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal
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Aracruz

prEfEiturA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - TP 009/2015
Publicação Nº 17316

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária de Saúde no uso de suas atribuições legais 
torna pública a homologação da:

Tomada de Preços nº 009/2015.

Processo administrativo nº 16.567/2014.

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

Empresa Vencedora: 

- J. H. CONSTRUTORA LTDA EPP.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 110.645,46 (cento e 
dez mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e 
seis centavos).

HOMOLOGADO EM: 15/06/2015.

Aracruz/ES, 18 de Junho de 2015.

Nalva Bernadete Barros Amorim

Secretária de Saúde

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILI-
TAÇÃO - TP 011/2015

Publicação Nº 17301

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILI-
TAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 011/2015

OBJETO: Contratação de empresa para construção da 
Capela Mortuária de Coqueiral, neste Município de Aracruz/
ES.

EMPRESAS HABILITA DAS: 

- AWM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME;

- JH CONSTRUTORA LTDA EPP; 

- RAS ENGENHARIA LTDA ME.

Abertura dos Envelopes Proposta dia 30/06/2015, às 
14:00 horas, na Sala da Comissão de Licitação.

Aracruz/ES, 18 de Junho de 2015

Idelblandes Zamperlini

Presidente da CPL

CONTRATO 131/2015
Publicação Nº 17309

RESUMO DO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
131/2015

Processo: nº 6.571/2015

Contratante: Município de Aracruz, representado pela 
Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Contratada: VESCOVI & BITTI LTDA.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
combustível (Gasolina e Diesel S10), bem como a insta-
lação e manutenção de sistema de controle de consumo e 
uso de combustível para atender a frota de veículos de pe-
queno e médio porte de propriedade e/ou locados pela Se-
cretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho (SEMDS).

Valor: R$ 14.920,56 (catorze mil novecentos e vinte reais 
e cinquenta e seis centavos)

Prazo: O presente contrato vigorará pelo máximo prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar da emissão da primeira 
ORDEM DE FORNECIMENTO. 

Data da assinatura: 17/06/2015

Aracruz, 18 de junho de 2015

Maria de Fátima Furtado Nunes 

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

CONTRATO 132/2015
Publicação Nº 17311

RESUMO DO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
132/2015

Processo: nº 6.571/2015

Contratante: Município de Aracruz, representado pela 
Secretária de Educação.

Contratada: VESCOVI & BITTI LTDA.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
combustível (Gasolina, álcool combustível e óleo Diesel 
S10), bem como a instalação e manutenção de sistema de 
controle de consumo e uso de combustível para atender a 
frota de veículos de pequeno e médio porte de propriedade 
e/ou locados pela Secretaria de Educação (SEMED).

Valor: R$ 45.590,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos e 
noventa reais).

Prazo: O presente contrato vigorará pelo máximo prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar da emissão da primeira 
ORDEM DE FORNECIMENTO. 

Data da assinatura: 17/06/2015

Aracruz, 18 de junho de 2015

Acácia Gleci do Amaral Teixeira Nunes 

Secretária de Educação
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CONTRATO 133/2015
Publicação Nº 17312

RESUMO DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

133/2015
Processo: nº 6.571/2015
Contratante: Município de Aracruz, representado pela 
Secretária de Saúde.
Contratada: VESCOVI & BITTI LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
combustível (Gasolina e Diesel S10), bem como a instalação 
e manutenção de sistema de controle de consumo e uso de 
combustível para atender a frota de veículos de pequeno e 
médio porte de propriedade e/ou locados pela Secretaria 
Municipal de Saúde.
Valor: R$ 282.288,00 (duzentos e oitenta e dois mil e 
duzentos e oitenta e oito reais).
Prazo: O presente contrato vigorará pelo período máximo 
prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão 
da primeira Autorização de Fornecimento. 
Data da assinatura: 17/06/2015

Aracruz, 18 de junho de 2015

Nalva Bernadete Barros de Amorim
Secretária de Saúde

CONTRATO 134/2015
Publicação Nº 17313

RESUMO DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

134/2015
Processo: nº 6.571/2015
Contratante: Município de Aracruz, representado pelo 
Secretário de Suprimentos
Contratada: VESCOVI & BITTI LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
combustível (Gasolina e Diesel S10), bem como a instalação 
e manutenção de sistema de controle de consumo e uso de 
combustível para atender a frota de veículos de pequeno, 
médio e grande porte e máquinas de propriedade e/ou 
locados pela Prefeitura Municipal de Aracruz.
Valor: R$566.944,00 (Quinhentos e sessenta e seis mil e 
novecentos e quarenta e quatro reais).
Prazo: O presente contrato vigorará pelo prazo de 03 
(três) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, desde que plenamente justificado, aten-
dendo aos interesses e conveniência da administração, 
obedecido o disposto no art.57 da lei 8.666/93.
Data da assinatura: 17/06/2015

Aracruz, 18 de junho de 2015

André Coelho Silva
Secretário de Suprimentos

JULG FINALTP008/2015
Publicação Nº 17233

AVISO DE JULGAMENTO FINAL DA TOMADA DE PRE-
ÇOS

Nº 008/2015

OBJETO: Contratação de empresa para Construção de 
Praça na Barra do Riacho, Aracruz-ES.

EMPRESA VENCEDORA: 

RAS ENGENHARIA LTDA ME VALOR: R$ 763.056,08 
(Setecentos e sessenta e três mil, cinquenta e seis reais e 
oito centavos). 

Aracruz, 18 de Junho de 2015.

Idelblandes Zamperlini

Presidente da CPL

sErviço AutônoMo dE ÁguA E Esgoto dE ArAcruz

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 018/ 
2015 

Publicação Nº 17210

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 018/2015 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-
ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela 
Portaria SAAE-ARA 002/2015, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação, 
no dia e horário abaixo especificado EXCLUSIVAMENTE 
para às microempresas, empresas de pequeno porte 
e microempreendedores individuais. O Edital estará à 
disposição dos interessados nos sites: www.saaeara.
com.br e www.licitacoes-e.com.br.Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 
ou através do e-mail: licitacao@saaeara.com.br

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – 
AQUISIÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL (BOIA), 
TRANSMISSORES DE PRESSÃO, CONVERSOR GENERAL 
PACKET RADIO SERVICES (GPRS) PARA SERIAL RS 
232 E CONVERSOR ETERNET PARA SERIAL RS 232, 
MANÔMETROS STANDART E DIGITAL E VALVULA ON-OFF 
ESFERA MOTORIZADA. 

ABERTURA PROPOSTAS: 02/07/2015 às 13h00min 

INICIO DA DISPUTA: 02/07/2015 às 14h00min

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

PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS FREITAS

Pregoeira

http://www.saaeara.com.br
http://www.saaeara.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
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CONTRATO 44_2014 ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR
Publicação Nº 17304

RESUMO DO TERCEIRO 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: Fica aditivado o presente contrato no valor de 
R$ 3.773,08. A dotação orçamentária para fazer face ao 
aditivo correrá a conta do orçamento vigente 002001. 175
1200021.005.449005100000.20000000.

Robson Lopes Fracalossi

Diretor Geral do SAAE

Castelo

prEfEiturA

2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.02367/2014 - BVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Publicação Nº 17206

CONTRATO No 01.02367/2014 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

PROCESSO Nº 004563/2015

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 

CONTRATADO: BVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

VALOR: O valor do contrato original referente a execução da obra de reforma e ampliação da Casa de Apoio, localizada na 
Rodovia Giovani Piassi, sn, Bairro Exposição, no Município de Castelo, ficará acrescido em 58.323,79 (cinquenta e oito mil 
e trezentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), em razão da necessidade de acréscimos de serviços necessários 
e não previstos na planilha inicial, bem como, ampliação de serviços planilhados, devido a erro no projeto inicial, conforme 
processo nº 004563/2015. 

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Origem

010003081220036.1106 44905100000 0443 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – Royalties do Petróleo Estadual

do orçamento para o exercício de 2015.

CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Castelo-ES, 18 de junho de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

AVISO DE LICITAÇÃO 107, 108, 109, 110, 111
Publicação Nº 17232

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pregão Presencial Nº 107/15 

Objeto: aquisição de troféus e medalhas para a premiação 
do 20º Campeonato Comunitário de Futebol Amador, Módulo 
Cidade e Módulo Interior (equipe principal e aspirante), 
Campeonato Municipal de Futebol de Castelo, Campeonato 

Municipal Futebol de Veterano, Campeonato Regional de 
Futebol do Estrela do Norte, Campeonato Regional de Futebol 
do Patrimônio do Ouro, Campeonato Aberto de Futsal Masculino 
Adulto, Campeonato Feminino de Futsal Adulto, Campeonato 
Comunitário de Futsal Sub 15 masculino e Campeonato 
Municipal de Futsal Sub 20 masculino

Data de abertura: 02/07/15.

Horário: 11:00 horas.

Pregão Presencial Nº 108/15 

Objeto: futura prestação de serviços e aquisição de pneus 
para a frota de máquinas, veículos e equipamentos da 
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Prefeitura de Castelo, ES, do Departamento de Controle 
e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos do 
Município de Castelo – ES

Data de abertura: 03/07/15.

Horário: 7:30 horas.

Pregão Presencial Nº 109/15 

Objeto: contratação de empresa especializada em limpeza 
de caixa de água, para efetuar serviço nas 24 unidades de 
ensino da rede municipal

Data de abertura: 03/07/15.

Horário: 11:00 horas.

Pregão Presencial Nº 110/15 

Objeto: aquisição de materiais elétricos para manutenção 
e reparos de refletores, lâmpadas, reatores, cabos, 
disjuntores e fitas isolantes, das Quadras Poliesportivas, 
coordenadas pela Secretaria Municipal de Esportes, 
durante o corrente ano de 2015.

Data de abertura: 06/07/15.

Horário: 07:30 horas.

Pregão Presencial Nº 111/15 

Objeto: a aquisição de materiais de limpeza para atender 
as necessidades da Secretaria de Turismo e Cultura e 
Procuradoria Geral

Data de abertura: 06/07/15.

Horário: 10:00 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, 18/06/15.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

CONTRATO Nº 224/2015 - CRISTIANO LUZÓRIO MÁRMORE E GRANITO - ME
Publicação Nº 17215

CONTRATO No 224/2015

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2015

REF.: PROCESSO N° 001965/2015

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 

CONTRATADO: CRISTIANO LUZÓRIO MÁRMORE E GRANITO – ME. 

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato é contratação de empresa de transporte com caminhão prancha para 
atender a SEMAG na logística do transporte da Escavadeira Hidráulica por todo o interior de Castelo, de acordo com o 
processo nº 001965/2015, oriundo da Secretaria Municipal de Agricultura.

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

Dotação Orçamentária Elem.Despesa Ficha Origem
011001.2060600432.204 33903900000 0521 Secretaria Mun. Agricultura – outros recursos de aplicação vinculada

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 8.985,00 (oito mil e novecentos e oitenta e cinco reais).

PRAZOS: O prazo para execução dos serviços será da data de publicação do contrato com término em 31 de dezembro 
de 2015, podendo ser prorrogado conforme Art. 57, inc. II da Lei 8.666/93.

Castelo-ES, 18 de junho de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

CONTRATO Nº 225/2015 - OLINDO MOREIRA BARBOSA - ME
Publicação Nº 17211

CONTRATO No 225/2015

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2015

REF.: PROCESSO N° 003763/2015

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 

CONTRATADO: OLINDO MOREIRA BARBOSA ME

http://www.castelo.es.gov.br/
http://www.es.castelo.prefeitura.dio.org.br/
http://www.es.castelo.prefeitura.dio.org.br/
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OBJETO: O Objeto deste Contrato é a contratação de empresa que disponha de veículos próprios e estruturados, profissionais 
especializados e equipamentos necessários para realização de serviços de desobstrução do fluxo de luminosidade das 
luminárias pertencentes à rede de iluminação pública da municipalidade, conforme Termo de Referência constante no 
processo nº 003763/2015, oriundo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais).

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

Dotação Orçamentária Elemento Despesa Ficha Origem

015002.2575100622.134 33903900000 0727 Secretaria de Serviços Urbanos – COSIP

PRAZO: O prazo para prestação dos serviços terá inicío na data da publicação do contrato e término em 31 de dezembro 
de 2015, podendo ser prorrogado conforme Art. 57, inc. II da Lei 8.666/93.

Castelo/ES, 18 de junho de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

DECRETO 13.969
Publicação Nº 17239

DECRETO Nº 13.969, DE 16 DE JUNHO DE 2015.

ALTERA DECRETO Nº 12.226, DE 27 E JUNHO DE 
2013, QUE DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO TEMPO-
RÁRIA DE REMUNERAÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR 
FÉRIAS NÃO GOZADAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-
buição que lhe confere o artigo 53, Inciso I, da Lei Orgâni-
ca do Município de Castelo;

CONSIDERANDO que é necessária a observância 
constante pela administração pública do limite 
prudencial dos gastos com pessoal da Lei Com-
plementar nº 101/2000 (LRF), estatuídos no Pa-
rágrafo único do art.22;

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 
003883/52015, de 13 de abril de 2015;

D E C R E T A:

Art.1º Fica vedada a concessão de quaisquer vanta-
gens remuneratórias ou indenizações de férias não 
gozadas, salvo em caso excepecionais que possam 
prejudicar a continuidade do serviço público, devi-
damente justificado, de acordo com a conveniência 
e oportunidade da administração, observando a Lei 
Complementar nº 101/2000 (LRF).

Parágrafo Único. Durante a vigência do presente decreto 
as férias deverão ser concedidas como gozo de descanso.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO, 16 de junho de 2015.

JAIR FERRAÇO JUNIOR
Prefeito Municipal

DECRETO 13.972
Publicação Nº 17238

DECRETO Nº 13.972, DE 17 DE JUNHO DE 2015.

RESCINDE CONTRATO DA SERVIDORA GEANINE LO-
RENÇONI FACINI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-
buição que lhe confere o artigo 53, Inciso I, da Lei Orgâ-
nica do Município de Castelo; Considerando o que consta 
no processo nº 006355/2015, de 11 de junho de 2015;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica rescindido, a pedido, o Contrato SEME Nº 
54/2015, firmado em 05 de fevereiro de 2015, entre a 
Prefeitura Municipal de Castelo e Srª GEANINE LOREN-
ÇONI FACINI, a partir de 12 de junho de 2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO, 17 de junho de 2015.

JAIR FERRAÇO JUNIOR
Prefeito Municipal
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DECRETO 13.973
Publicação Nº 17237

DECRETO Nº 13.973, DE 17 DE JUNHO DE 2015.

CONVOCA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, Estado do 
Espírito Santo, em conjunto com o Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições 
legais;
• Considerando a necessidade de avaliar e propor 
diretrizes para a implementação da Política de Assistência 
Social no Município; e
• Considerando o que consta no processo nº 006450/2015, 
de 05 de maio de 2015.

D E C R E T A:

Art. 1° Convocar a VII Conferência Municipal de 
Assistência Social, a ser realizada no dia 06 de agosto de 
2015, tendo como tema central: “CONSOLIDAR O SUAS 
DE VEZ RUMO A 2026”.

Art. 2° As despesas decorrentes da aplica-se deste Decreto, 
correrão por conta de dotação própria do orçamento do 
órgão gestor municipal de Assistência Social.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

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

GABINETE DO PREFEITO, 17 de junho de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR    VALÉRIA ROSSI 
MANHAGO

 Prefeito Municipal 
  Presidente do Conselho     

Municipal de Assistência Social 
COMASC

DECRETO 13.974
Publicação Nº 17236

DECRETO Nº 13.974, DE 18 DE JUNHO DE 2015.

ALTERA DECRETO 11.795, DE 24 DE JANEIRO DE 
2013, QUE NOMEIA ASSISTENTE TÉCNICO DE 
SERVIÇOS. 

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

D E C R E T A:
Art. 1º O Art. 1º do Decreto Nº 11.795/2013, de 24 de 
janeiro de 2013, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica nomeado o Srº CLEIDIANO ALOCHIO 
COAIOTO, para exercer o cargo de Provimento em 
Comissão de Assistente Técnico de Serviços lotado 
no Gabinete do Prefeito, exercendo suas atividades 
junto a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), 
constante do Anexo II pertencente a Lei 2.507 de 10 
de maio de 2007, e modificações introduzidas pela 
Lei n° 2.557 de 17 de agosto de 2007 e pela Lei n° 
2.613 de 28 de dezembro de 2007, a partir de 13 de 
agosto de 2014.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor em na data de sua 
publicação, com seus efeitos a 13 de agosto de 2014. 

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

Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

DECRETO 13.975
Publicação Nº 17234

DECRETO Nº 13.975, DE 18 DE JUNHO DE 2015.

NOMEIA DIRETOR ESCOLAR SUBSTITUTO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo, e Considerando o 
que consta no processo nº 006508/2015, DE 15 
DE JUNHO DE 2015;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeada a Srª SYLVIA MACHADO 
PASSAMANI ALTOÉ, para exercer o cargo de Diretor 
Escolar “C” da CEIM “Sebastião de Moraes” em substituição 
a titular a Srª. ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA, em 
virtude de afastamento para tratamento de saúde 
da mesma, no período de 15 de junho de 2015 a 
31 de dezembro de 2015..

Art. 2º As atribuições do cargo previsto no artigo anterior 
são as previstas no Documento Complementar nº 15 
inserido à Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, conforme 
artigo 1º da Lei nº 3.056, de 09 de junho de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a 15 de junho de 2015.

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

GABINETE DO PREFEITO, 18 de junho de 2015.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal
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ERRATA CONTRATO FMS Nº 30/2015 - BERNARDO PASSAMANI COLA
Publicação Nº 17204

ERRATA

Na publicação do dia 15/05/2015, referente ao Contrato nº 30/2015 – FMS, firmado entre o MUNICÍPIO DE CASTELO 
e BERNARDO PASSAMANI COLA, leia-se:

CONTRATO No 30/2015

REFERENTE À PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015.

REF.: PROCESSO N° 016993/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 

CONTRATADO: BERNARDO PASSAMANI COLA. 

OBJETO: O Objeto deste Contrato é a contratação de prestação de serviço Médico /Ambulatorial na especialidade 
de Oftalmologia para efetuar um total de 280 consultas no ano, sendo 35/mês, com hora marcada, devendo estar 
incluso, quando necessário, sem custos adicionais, exames complementares como: ecografia, ecobiometria, tonometria, 
computadorizada, refração computadorizada, ceratometria, pam, tomografia corneana, campimetria e mapeamento de 
retina.

VALOR: O valor global do presente contrato é de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), sendo R$ 100,00 (cem reais) por 
consulta.

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

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso

016002.1030200382.167 33903900000 0034 Manutenção dos Serviços de Saúde de Média e Alta 
Complexidade - Recurso do SUS

PRAZO: As consultas e reuniões serão realizadas durante o exercício de 2015, tendo início na data da publicação do 
contrato e término em 31 de dezembro de 2015.

Castelo/ES, 18 de junho de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Castelo

ERRATA TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL 
Nº 213/2015 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E AR-
TESÃOS DE CASTELO - APRARC

Publicação Nº 17244

ERRATA

Na publicação do dia 16/06/2015, referente ao Contrato 
nº 213/2015, firmado entre o MUNICÍPIO DE CASTELO 
e a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE 
CASTELO – APRARC, leia-se:

CONTRATO No 213/2015 – TERMO DE CESSÃO DE 
USO DE BEM IMÓVEL

PROCESSO: 015955/2014

CEDENTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 

CESSIONÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E 
ARTESÃOS DE CASTELO – APRARC

OBJETO: O presente acordo tem por objeto a concessão 
de uso gratuita do imóvel pertencente ao patrimônio 

público municipal denominado “CASA DO ARTESÃO 
CASTELENSE” e o respectivo terreno, situados na Avenida 
Nossa Senhora da Penha, Castelo/ES.

DA FINALIDADE: O imóvel especificado na cláusula pri-
meira poderá ser utilizado, exclusivamente pelos associa-
dos da APRARC com o objetivo de permitir o desempe-
nho das atividades da Concessionária, visando melhoria 
da qualidade de vida e promoção do desenvolvimento do 
município de Castelo e comercialização dos produtos da 
atividade artesanal. 

DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 10 
(dez) anos, iniciando-se a partir da data da publicação 
da lei autorizativa do mesmo e término em 19 de maio 
de 2025.

Castelo, 18 de junho de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO
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PORTARIA 3.764
Publicação Nº 17240

PORTARIA Nº 3.764, DE 17 DE JUNHO DE 2015.

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA 
LUZIA HELENA LORENZON PANCINI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do 
Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o 
Inciso XXVI do Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de 
Castelo; e considerando o que consta no processo nº 
006336/2015, de 11 de Junho de 2015;

R E S O L V E

Art.1º Fica concedida Licença Maternidade à Servi-
dora Pública Municipal, Srª LUZIA HELENA LOREN-
ZON PANCINI por um período 180 (cento e oitenta) 

dias, a contar de 08 de junho de 2015, de acordo 
com o artigo 105 da Lei n° 1.440 de 20 de outubro 
de 1992, com as modificações introduzidas pela Lei 
n° 2.385 de 24 de maio de 2006, sendo 120 (cento e 
vinte) dias de acordo com o Art. 7° Inciso XVIII da 
Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de junho de 
2015.

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

GABINETE DO PREFEITO, 17 de junho de 2015.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal

Colatina

prEfEiturA

DECRETO 18.284/2015
Publicação Nº 17277

 DECRETO Nº 18.284, DE 20 DE MAIO DE 2015 ___. 

Abre crédito suplementar : 

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições e especialmente das 
que são conferidas pelo disposto na Lei nº 6.142, de 29 de 
dezembro de 2014 e tendo em vista o que consta no OF. 
SANEAR n.º 0527/2015, Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto o crédito suplementar da ordem 
de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais) em 
favor do SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR, para reforço das 
dotações orçamentárias, a saber:

95.01.17.512.0024.1.090 – Ampliação, Reforma e 
Reaparelhamento do Sistema de Água 

4.4.90.52.00000 – Equipamento e Material Permanente 
(Ficha 49 - 20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR) 
............................................................. R$ 13.500,00

95.02.18.541.0027.2.230 – Apoio à Atuação do 
SANEAR e do COMMASA nas Atividades Vinculadas 
ao Meio Ambiente 

3.3.90.32.00000 – Material, Bem ou Serviço para 
Distribuição Gratuita (Ficha 129 - 20000000001 - Recursos 
Próprios - SANEAR) ...................................... R$ 500,00

3.3.90.39.00000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica (Ficha 131 - 20000000001 - Recursos Próprios - 
SANEAR) ................................... R$ 2.000,00

3.3.90.33.00000 – Passagens e Despesas com Locomoção 
(Ficha 147 - 20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR) 
................................... R$ 2.200,00

TOTAL ..................................................R$ 18.200,00

Artigo 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito 
aberto no artigo primeiro, correrão por conta das anulações 
nas dotações orçamentárias, a seguir discriminadas:

95.01.17.512.0024.1.090 – Ampliação, Reforma e 
Reaparelhamento do Sistema de Água 

4.4.90.51.00000 – Obras e Instalações (Ficha 48 - 20000000001 
- Recursos Próprios - SANEAR) ............................R$ 13.500,00
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95.02.18.541.0027.2.230 – Apoio à Atuação do 
SANEAR e do COMMASA nas atividades Vinculadas 
ao Meio Ambiente

4.4.90.51.00000 – Obras e Instalações (Ficha 133 - 20000000001 
- Recursos Próprios - SANEAR) ....................R$ 4.700,00

TOTAL ..................................................R$ 18.200,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na presente data, 
revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, 

em 20 de maio de 2015.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 20 de maio de 2015.

   

DECRETO 18.311/2015
Publicação Nº 17278

 DECRETO Nº 18.311, DE 08 DE JUNHO DE 2015 . 

Convoca a “IV Conferência Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência” : 

O Prefeito Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, 
no uso das suas atribuições legais, tendo em vista o que 
dispõe a legislação em vigor, especialmente o estabelecido 
no Inciso IV, do Artigo 99, da Lei de 3.547 de 05 de abril de 
1990 - Lei Orgânica Municipal e, considerando a realização 
da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de Colatina, RESOLVE:

Artigo 1º - Convocar a “IV Conferência Municipal dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência” a ser realizada no dia 26 
de junho de 2015, sob a responsabilidade do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Secre-
taria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania. 

Artigo 2º - A IV Conferência Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência terá como tema: : "Os desafios 
na implantação da política da pessoa com deficiên-
cia: a transversalidade como radicalidade dos Direi-
tos Humanos" e desenvolverá seus trabalhos sob e foca-
rá os seguintes eixos temáticos:

a - Gênero, raça e etnia, diversidade sexual e geracional;

b - Órgão Gestores e Instâncias de Participação Social;

c - A interação entre Poderes e os entes federados.

Artigo 3º - A IV Conferência Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência será presidida de forma colegia-
da, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência.

Artigo 4° - A IV Conferência Municipal dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência desenvolverá seus trabalhos a 
partir do seguinte objetivo: Analisar os obstáculos e avan-
ços da Política Nacional para Integração da Pessoa com 
Deficiência.

Artigo 5º As despesas com a IV Conferência Municipal 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência correrão por conta 
de recursos da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Trabalho e Cidadania.

continuação do Decreto nº18.311 de 2015 .....................
................................................................................

Artigo 6° - Este Ato entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, 
em 08 de junho de 2015.

Prefeito Municipal 

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 08 de junho de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete



19/06/2015 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 283

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 14

DECRETO 18.312/2015
Publicação Nº 17279

 DECRETO Nº 18.312, DE 08 DE JUNHO DE 2015_. 

Convoca a “IV Conferência Municipal de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa de Colatina” :

O Prefeito Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, 
no uso das suas atribuições legais, tendo em vista o que 
dispõe a legislação em vigor, especialmente o estabelecido 
no Inciso IV, do Artigo 99, da Lei Orgânica Municipal e, con-
siderando a realização da “III Conferência Municipal de De-
fesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Colatina”, RESOLVE:

Artigo 1º - Convocar a “IV Conferência Municipal de Defe-
sa dos Direitos da Pessoa Idosa de Colatina”, a ser realiza-
da no dia 24 de junho de 2015 sob a responsabilidade do 
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e 
Cidadania. 

Artigo 2º - A IV Conferência Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa terá como tema: “Protagonismo e Empo-
deramento da Pessoa Idosa por um Brasil de Todas 
as Idades”, e focará os seguintes eixos temáticos:

I –Gestão (Programas, projetos, ações e serviços);

II –Financiamento – (Fundos da Pessoa Idosa e Orçamento 
Público);

III –Participação (Política e de controle Social). 

IV –Sistema Nacional de Direitos Humanos.

Artigo 3º - A IV Conferência Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa será presidida de forma colegiada, pela Se-
cretaria Municipal de Assistência Social e pelo Conselho 
Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

Artigo 4° - A IV Conferência Municipal de Defesa dos Di-
reitos da Pessoa Idosa desenvolverá seus trabalhos a par-
tir dos seguintes objetivos:

continuação do Decreto nº 18.312/2015 ........................
................................................................................

a - Esclarecer e difundir o aspecto conceitual, estratégico, 
político e operacional da intersetorialidade na execução 
das ações da política social para a pessoa idosa, assim 
como do protagonismo e do empoderamento;

b – Identificar as ações, entidades e/ou organizações en-
volvidas com a promoção, proteção e defesa dos direitos 
da pessoa idosa, de forma a garantir a construir um Siste-
ma Nacional de DH;
c – Avaliar a afetividade das ações em execução;
d - Propor prioridades de atuação aos órgãos governamen-
tais nos diferentes níveis de gestão, responsáveis pela im-
plementação da Política da Pessoa Idosa;

e – Estimular a implantação de mecanismos e instrumen-
tos de gestão, que garantam a participação e organização 
social das pessoas idosas;
f – Discutir e apontar formas de captação de recursos para 
financimanto das ações intersetoriais;
g – Envidar esforços no sentido de incluir a pessoa idosa.

Artigo 5º - despesas com a IV Conferência Municipal dos 
Direitos e Defesa da Pessoa Idosa correrão por conta de 
recursos da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Trabalho e Cidadania.

Artigo 6° - Este Ato entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, 
em 08 de junho de 2015.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, 08 de junho de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete

RETIFICAÇÃO DISPENSA PANIFICADORA 01
Publicação Nº 17280

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO

Pelo presente Termo, fica RETIFICADO a Dispensa de 
Licitação do processo nº 005053/2015, com a empresa 
PANIFICADORA E CONFEITARIA GRACIANO LTDA, 
contratação de fornecimento de pães, destinados aos 
usuários participantes das oficinas terapêuticas dos CAPS 
II, Secretaria de Saúde do Município de Colatina. 

Onde se lê: 

O Prefeito Municipal de Colatina-ES, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que nos autos do processo 
nº 005053/2015 e nos termos do inciso IV, do artigo 24, 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Leia-se: 

O Prefeito Municipal de Colatina-ES, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que nos autos do processo 
nº 005053/2015 e nos termos do inciso V, do artigo 24, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal
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Guarapari

prEfEiturA

COPELE - AVISO PE 051/15
Publicação Nº 17291

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 051/15

PROCESSO Nº. 02637/2015

A Prefeitura Municipal de Guarapari, Estado do Espírito 
Santo, torna público que fará realizar licitação na moda-
lidade “Pregão Eletrônico”, tipo menor preço “por lote”, 
para AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, confor-
me Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº. 051/2015. 
Editais exclusivamente através do site www.licitacoes-e.
com.br (Banco do Brasil).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 13h00min do dia 
06/07/2015.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 13h00 do dia 06/07/2015.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 13h30 do 
dia 06/07/2015. 

Guarapari, 18 de junho de 2015.

Otávio Jr. Postay

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PORTARIAS GAB Nº. 135 A 139/2015
Publicação Nº 17274

Portaria nº. 135/2015 - PRORROGA A LICENÇA POR 
MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA à ser-
vidora MARIA LUIZA GONÇALVES FERREIRA LOUREI-
RO ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA MAPA I, 
com localização na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO - SEMED, por 60 (sessenta) dias corridos, conta-
dos a partir do dia 28/05/2015.

Portaria nº. 136/2015 - DESIGNA o servidor OTÁVIO 
JUNIOR RODRIGUES POSTAY como Gestor da Ata de 
Registro de Preço n° 023/2015, e o Sr. Luiz José Alledi 
de Carvalho, como fiscal da Ata de Registro de Preço n° 
023/2015, firmado com a empresa ARCO IRIS COMER-
CIAL E FORNECEDORA LTDA-EPP, cujo objeto é CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO 
E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL.

Portaria nº. 137/2015 - DESIGNA o servidor OTÁVIO 
JUNIOR RODRIGUES POSTAY como Gestor da Ata de 
Registro de Preço n° 021/2015, e o Sr. Luiz José Alledi 
de Carvalho, como fiscal da Ata de Registro de Preço n° 
021/2015, firmado com a empresa 3 ESTRELAS COMÉR-
CIO E SERVIÇOS LTDA-ME, cujo objeto é CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PAVIMENTADAS 
ATRAVÉS DA OPERAÇÃO “TAPA BURACO”.

Portaria nº. 138/2015 - DESIGNAR o servidor Emanuel 
de Oliveira Vieira, como fiscal do Contrato de Prestação 
de Serviços n° 063/2015, firmado com a empresa SKINA 
CONSTRUTORA LTDA-ME, cujo objeto é CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRU-
ÇÃO DA CASA DE PASSAGEM.

Portaria nº. 139/2015 - DESIGNAR a servidora Andrea 
Monteiro Batista, como fiscal do Contrato de Prestação de 
Serviços n° 065/2015, firmado com a empresa FUNDA-
ÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI, cujo 
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMISSORA DE 
TELEVISÃO PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS.

RESULTADO PP 042/2015
Publicação Nº 17259

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
EXCLUSIVO PARA ME E EPP Nº 042/2015 – PROCES-
SO Nº 347/2015 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICI-
NAS DE PINTURA EM ESPAÇO URBANO, OFICINA DE MU-
SEU ENCAIXADO E OFICINA DE VÍDEO, PARA ATENDER 
O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CRAS – SETAC - VENCEDOR: J.M. MERCHER COMERCIAL 
DU REI - ME, com o valor global de R$ 8.494,12 (oito mil 
quatrocentos e noventa e quatro reais e doze centavos).

ARIANE DE SOUZA DE FREITAS

Pregoeira

RESULTADO PP 054/2015
Publicação Nº 17281

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
054/2015 – PROCESSO Nº 10.186/2014 – CONTRATA-
ÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL NO REGULAR EXERCÍCIO DE 
SUA PROFISSÃO PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS IN-
SERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE GUARA-
PARI - VENCEDOR: LUIZ CARLOS LESSA JR, com o valor 
de desconto de 0% (zero por cento) e taxa de administra-
ção de 5% (cinco por cento).

ARIANE DE SOUZA DE FREITAS

Pregoeira

http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
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RESULTADOS 007/2015
Publicação Nº 17292

RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 008/15– PROCESSO Nº 1.225/2015 
– CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE TALUDE, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA 
AVENIDA BRASIL NO BAIRRO BELA VISTA, ACESSO A 
AV GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES 

VENCEDOR: GJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME VALOR: R$ 
62.239,33 (sessenta e dois mil duzentos e trinta e nove 
reais e trinta e três centavos)

IVETE DA S A LOSS

Presidente da COPEL

RESULTADO E REABERTURA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/15– PROCESSO Nº 
18.045/2014 – PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 
FOI CONSIDERADO DESERTO E A COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO REMARCA A ABERTURA DO EDITAL PARA O 
DIA: 21/07/2015 ÀS 14:00 HORAS

Email para solicitação do edital:

copelguarapari@gmail.com

IVETE DA S A LOSS

Presidente da COPEL

ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015 – PROCESSO Nº 
6754/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE 
ESGOTO E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

DATA: 22/07/2015

HORÁRIO: 14:00 

Email para solicitar edital: copelguarapari@gmail.com

IVETE DA S A LOSS
Presidente da COPEL

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2015 – PROCESSO Nº 
25271/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM ASSENTAMENTO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM 
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

DATA: 08/07/2015

HORÁRIO: 14:00 

Email para solicitar edital: copelguarapari@gmail.com

Ibiraçu

prEfEiturA

DECRETO 5026/15
Publicação Nº 17214

DECRETO Nº 5.026/2015

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA CONFERÊNCIA 
REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRI-
CIONAL

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais e tendo em vista o dis-
posto na Lei Municipal nº 2.484/2004.

Considerando a realização da V Conferência Nacional e 
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.

RESOLVE

Art. 1º. Convocar a Conferência Regional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, etapa preparatória da V Confe-

rência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, a 
ser realizada no dia 17 de junho de 2015, com a participa-
ção dos seguintes municípios: Aracruz, Colatina, Fundão , 
Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Santa Leopoldina, 
Santa Teresa e São Roque do Canaã sob a responsabili-
dade da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho e da Co-
missão Organizadora da Conferência Regional de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional.

Parágrafo único: A Conferência Regional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, será coordenada pela Comissão 
Organizadora da Conferência Regional de Segurança 
Alimentar e Nutricional.

Art. 3º. Para representar o Município na Comissão Or-
ganizadora da Conferência Regional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional fica indicado um (01) represen-
tante do poder público e um (01) representante da 
sociedade civil. 

mailto:copelguarapari@gmail.com
mailto:copelguarapari@gmail.com
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Art. 4º. A Conferência Regional de Segurança Alimentar 
e Nutricional desenvolverá seus trabalhos sob o tema: 
“Comida de Verdade no Campo e na Cidade: Por Direitos 
e Soberania Alimentar”, e focará os seguintes eixos 
temáticos:

Eixo 1- Comida de verdade avanços e obstáculos para 
a conquista da alimentação adequada e saudável e da 
soberania alimentar;

Eixo 2 – Dinâmica em curso, escolhas estratégicas e 
alcances da política pública.

Eixo 3 - Fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional.

Art. 5º. As despesas com a Conferência Regional de 
Segurança Alimentar e Nutricional correrão por conta de 
recursos da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor a partir na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, 16 de junho de 
2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, em 16 de junho de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração 

 e Recursos Humanos

DECRETO 5027/15
Publicação Nº 17216

DECRETO Nº 5.027/2015

DISPÕE SOBRE CONVOCAÇÃO DE CONFERÊNCIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais;

DECRETA

Art. 1º. A Conferência Municipal de Saúde é o Fórum má-
ximo de deliberação da Política de Saúde conforme dispõe 
a Lei Federal nº 8.142/1990.

Art. 2º. Conforme decisão do Conselho Municipal de Saú-
de, em 01/06/2015, fica convocada a VI Conferência de 
Saúde do Município para o dia 10/07/2015.

Art. 3º. O tema central da Conferência será “Saúde Pú-
blica de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas: Di-
reito do Povo Brasileiro”.

Art. 4º. A Conferência de Saúde será realizada no Com-
plexo Cultural Roque Peruch.

Art. 5º. A Conferência Municipal de Saúde será presidida 
pela Secretária Municipal de Saúde e coordenada pela Se-
cretaria Municipal de Saúde.

Art. 6º. As normas de organização e funcionamento da 
Conferência, serão estabelecidas em Regimento Interno.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 17 de junho 
de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 17 de junho de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

DECRETO 5028/15
Publicação Nº 17217

DECRETO Nº 5.028/2015

REVOGA A PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO 
MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 
no exercício de suas atribuições legais; e

Considerando o disposto no art. 60, da Lei Orgânica do 
Município;

Considerando o processo administrativo protocolado sob o 
nº 1959/2015;

DECRETA:

Art. 1º. Fica revogada a permissão de uso de bem público, 
a título precário, à ZENILDO SUCE LIMA, inscrito no CPF 
sob o nº 009.653.077-43, do espaço físico interno anexo 
ao Campo de Bocha Municipal de Pedro Palácio, com finali-
dade de exploração comercial de produtos diversos. 

Art. 2º. A partir desta data o bem público a que se refere 
o decreto citado retorna ao Município, podendo dele usar, 
gozar e dispor conforme critério de conveniência e oportu-
nidade administrativa e na forma da legislação aplicável.



19/06/2015 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 283

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 18

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 27 de maio de 2015, 
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 17 de junho 
de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal  
de Administração em 17 de junho de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e  
Recursos Humanos

ERRATA RESOLUÇÃO CMS – IBIRAÇU/ES, Nº 003, DE 
12/06/15.

Publicação Nº 17275

ERRATA

RESOLUÇÃO CMS – Ibiraçu/ES, nº 003, de 12/06/15.

Onde se Lê: Art. 1.º - Conforme decisão do Conselho 
Municipal de Saúde, fica convocada a 7ª Conferência 
Municipal de Saúde, para o dia 10 julho de 2015, 
compreendendo-se no horário de 08h às 17h. Art. 2.º - 
A Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de 
deliberação da política de Saúde conforme dispõe a Lei 
Federal 8.142/90.

Leia-se: Art. 1.º - Conforme decisão do Conselho Municipal 
de Saúde de Ibiraçu, fica convocada a 1ª Conferência 
Intermunicipal de Saúde, dentre os Municípios de Ibiraçu 
e Fundão, Estado do Espírito Santo, para o dia 10 julho de 
2015, compreendendo-se no horário de 08h às 17h. Art. 
2.º - A Conferência Intermunicipal de Saúde é o fórum 
máximo de deliberação da política de Saúde conforme 
dispõe a Lei Federal 8.142/90.

T

Taxynara S. Seixas da Cunha

Presidente do Conselho M. de Saúde 

Giseli Crema Vieira

Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA 16.295/15
Publicação Nº 17218

PORTARIA Nº 16.295/2015

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA 
COMPOR A COMISSÃO ESPECIAL DE LEVANTAMENTO 
DA CONTABILIDADE PÚBLICA. 

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais, em especial, o inciso VI 
do artigo 60 da Lei Orgânica Municipal, e:
Considerando a necessidade da aplicação do princípio da 
auto fiscalização, da eficiência, da efetividade;

Considerando a necessidade de verificar o regular geren-
ciamento da aplicação das verbas públicas, e consequente 
eficiência de suas aplicações e destinações; em especial ás 
conciliações bancárias e aplicações de convênios;

Considerando o número excessivo de atendimento pelo se-
tor Financeiro ao Ministério Público, a Comissão Especial de 
Acompanhamento da Câmara de Vereadores e a Comissão 
de Sindicância, que retirou tempo do objeto desta Comis-
são de Especial de Levantamento da Contabilidade Pública;

Considerando a natureza e o seu grau de dificuldade na 
apuração dos desvios e irregularidades suportadas pela 
Secretaria Municipal de Finanças;

Considerando, finalmente, o que expressamente estabe-
lece o art. 2º da Portaria n.º 16.266/2015, que permite 
a prorrogação por igual período para apresentação do re-
latório circunstanciado da situação referente os meses de 
novembro de 2014 a maio de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica prorrogado por mais 30 dias o prazo 
estabelecido no art. 1º da Portaria n.º 16.266/2015 à 
comissão especial de levantamento da contabilidade 
pública, para apresentar relatório circunstanciado da 
situação referente os meses de novembro de 2014 a maio 
de 2015.
Art. 2º. O prazo dado por esta Portaria à Comissão 
composta no art. 1º da Portaria n.º 16.266/2015, poderá 
ser prorrogado por igual período, para apresentar ao 
Gabinete do Prefeito, relatório circunstanciado da situação 
referente os meses de novembro de 2014 a maio de 2015.
Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 11 de 
junho de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração em 11 de junho de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração  

e Recursos Humanos
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PORTARIA 16.296/15
Publicação Nº 17219

PORTARIA N.º 16.296/2015

CONSTITUI COMISSÃO AVALIADORA DE TÍTULOS 
DO PROCESSO SELETIVO.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 
no exercício de suas atribuições legais, em especial, com 
o inciso VI do artigo 60 da Lei Orgânica Municipal, e consi-
derando a realização de processo seletivo.

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir Comissão de Avaliação de títulos do 
Processo Seletivo nº005/2015 da Secretaria Municipal de 
Educação, os Servidores Municipais: SOLANGE DOS REIS 
DE SÁ DEMONEL, LIDIANA VERGNA BRAGATTO, RE-
NATA MENERGADO SANTOS, EMILIA MARIA DA SIL-
VA MADEIRA, PENHA REGINA TEIXEIRA ALVES.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, 12 de junho 2015.

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

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração em 12 de junho de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração 
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.297/15
Publicação Nº 17220

PORTARIA Nº 16.297/2015.

DISPÕE SOBRE INCLUSÃO DE REPRESENTANTE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRA-
VÉS DE INCISO AO ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 
15.225/2013 QUE COMPORÁ A COMISSÃO DE ACOM-
PANHAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO AM-
BIENTAL – TAC 02/2013 MPE/IEMA/MPT/MUNICÍ-
PIO DE IBIRAÇU.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, usando de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe no Art.59, inc. VI da Lei Orgâ-
nica deste Município.

Considerando o que dispõe no Art.153, 154 e 158 da Lei 
Orgânica deste Município.

Considerando as obrigações pactuadas no TERMO DE 
COMPROMISSO AMBIENTAL – TAC 02/2013 – MPE/
IEMA/MPT/MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, principalmente 
em sua cláusula quinta que estabelece uma Comissão com 
objetivo de acompanhamento deste termo com a composi-
ção de membros das diversas secretarias, sociedade civil, 
IEMA e Ministério Público deste Estado; 

Considerando que na composição desta comissão ocorreu 
equívoco quanto a omissão de um representante da Secre-
taria Municipal de Educação, ficando-se assim, desprovida 
de importante função pela sua própria natureza.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica incluído o inciso IX ao artigo 1º da Porta-
ria nº 15.225/2013, para constar nomeada para compor a 
Comissão de Acompanhamento do TERMO DE COMPRO-
MISSO AMBIENTAL – TAC 02/2013 – MPE/IEMA/
MPT/MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, o seguinte:

– UM REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE IBIRAÇU;

DIEGO KRENTZ. 

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, 
em especial a Portaria n° 15.762/2014 de 27 de ju-
nho de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, em de 15 
junho de 2015.

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

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, em 15 de junho de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos
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PORTARIA 16.298/15
Publicação Nº 17221

PORTARIA Nº 16.298/2015.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS QUE FOR-
MARÃO A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO TER-
MO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TAC 02/2013 – 
MPE/IEMA/MPT/MUNICÍPIO DE IBIRAÇU.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito 
Santo, usando de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe no Art.59, inc. VI da Lei Orgâ-
nica deste Município.

Considerando o que dispõe no Art.153, 154 e 158 da Lei 
Orgânica deste Município.

Considerando as obrigações pactuadas no TERMO DE 
COMPROMISSO AMBIENTAL – TAC 02/2013 – MPE/IEMA/
MPT/MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, principalmente em sua cláu-
sula quinta que estabelece uma Comissão com objetivo 
de acompanhamento deste termo com a composição de 
membros das diversas secretarias, sociedade civil, IEMA e 
Ministério Público deste Estado.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros que comporão a Comis-
são de Acompanhamento do TERMO DE COMPROMISSO 
AMBIENTAL – TAC 02/2013 – MPE/IEMA/MPT/MU-
NICÍPIO DE IBIRAÇU, os seguintes:

I – UM REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

FÁBIO HALMOSY RIBEIRO

II – UM REPRESENTANTE DO IEMA;

ANDERSON FERRARI

III – UM REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IBIRAÇU;

ROSA AMÉLIA FANTTINI SAGRILLO

IV – UM REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DE 
IBIRAÇU;

MARIA JOSÉ PAULO BARBOSA

V – UM REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE OBRAS DE IBIRAÇU;

ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES

VI – UM REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU;

GISELI CREMA VIEIRA

VII – UM REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE AÇÃO SOCIAL DE IBIRAÇU;

VALÉRIA DOS SANTOS ROSALÉM

VIII – UM REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA 
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ-
DUOS SÓLIDOS;

MARIO CÉSAR NEGRI

Art. 2º - São atribuições desta Comissão, exclusivamente, o 
acompanhamento de todas as cláusulas contidas neste termo. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas ás disposições em contrário em espe-
cial a Portaria nº 15.225/2013.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 15 de 
junho de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, em 15 de junho de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretário Municipal de Administração 
e Recursos Humanos
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PORTARIA 16.299/15
Publicação Nº 17222

PORTARIA Nº 16.299/2015.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ORGA-
NIZADORA DA III CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA DE IBIRAÇU. 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais e tendo em vista o dis-
posto na Constituição Federal de 1988, em conformidade 
com a Lei Municipal nº. 3.656/2015;

Considerando a realização da III Conferência Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa de Ibiraçu, que será realizada no 
dia 30 de junho de 2015, a partir de 8 horas, no centro de 
convivência Renato Batistti, localizado na Rua dos Tuca-
nos, s/n, Ericina-Ibiraçu.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os Senhores abaixo descritos 
representantes das respectivas entidades para compor a 
Comissão Organizadora da III Conferência Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa de Ibiraçu:

NOME ENTIDADE QUE REPRESENTA

ANTONIO VESCOVI
Centro de Convivência  
Municipal dos Idosos

LUZIA ROSALÉM BRAGATTO Pastoral Familiar

CLAUDIA MARIA ARAÚJO 
PEIXOTO

Secretaria Municipal de  
Assistência Social e  

Desenvolvimento Humano
ADRIANA FIOROTTI Secretaria Municipal de Educação

Art. 12º A Comissão acima nomeada terá como Presiden-
te a Senhora CLAUDIA MARIA ARAÚJO PEIXOTO.

Art. 13º Este Decreto entra em vigor a partir na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, 16 de junho de 
2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, em 16 de junho de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de  
Administração e Recursos Humanos

PORTARIA 16.300/15
Publicação Nº 17223

PORTARIA Nº 16.300/2015

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA QUE ESPECÍFICA.

O Prefeito em exercício do Município de Ibiraçu, Estado do 
Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora contratada, LUANA 
OLIVEIRA PORTES, ocupante do cargo de AUXILIAR 
DE SAÚDE BUCAL, a partir de 17.06.2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 16 de 
junho de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração em 16 de junho de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de  
Administração e Recursos Humanos

PORTARIA 16.301/15
Publicação Nº 17224

PORTARIA Nº 16.301/2015

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA QUE ESPECÍFICA.

O Prefeito em exercício do Município de Ibiraçu, Estado do 
Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora contratada, 
GABRIELLA BARBOSA ACIPRESTE, ocupante do cargo 
de FISIOTERAPEUTA, a partir de 12.06.2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12.06.2015, 
revogados as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 16 de 
junho de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração em 16 de junho de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de  

Administração e Recursos Humanos

PORTARIA 16.302/15
Publicação Nº 17225

PORTARIA Nº 16.302/2015

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA QUE ESPECÍFICA.

O Prefeito em exercício do Município de Ibiraçu, Estado do 
Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora contratada, 
ELZA MARIA BORLINI CERA, ocupante do cargo de 
SERVENTE, a partir de 15.06.2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15.06.2015, 
revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 16 de 
junho de 2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração em 16 de junho de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de  
Administração e Recursos Humanos

PORTARIA 16.303/15
Publicação Nº 17226

PORTARIA Nº. 16.303/2015.

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004; 

Considerando o Processo administrativo nº 1601/2015;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a servidora contratada por tempo de-
terminado, JANAINA PASSOS DE JESUS para ocupar 
o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, a partir de 
02.06.2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02.06.2015, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 16 de 
junho de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 16 de junho de 2015

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de  
Administração e Recursos Humanos

PORTARIA 16.304/15
Publicação Nº 17227

PORTARIA Nº 16.304/2015

EXONERA A SERVIDORA QUE ESPECÍFICA.

O Prefeito em exercício do Município de Ibiraçu, Estado do 
Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;
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RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a servidora contratada, ELINE MO-
REIRA SOARES, ocupante do cargo de TRABALHADOR 
BRAÇAL, a partir de 11.06.2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11.06.2015, 
revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 16 de 
junho de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 16 de junho de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos 

Humanos

PORTARIA 16.305/15
Publicação Nº 17228

PORTARIA Nº 16.305/2015

EXONERA A SERVIDORA QUE ESPECÍFICA.

O Prefeito em exercício do Município de Ibiraçu, Estado do 
Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a servidora contratada, CLEUSA GON-
ÇALVES LAMENGO, ocupante do cargo de MÉDICA 
PLANTONISTA, a partir de 08.06.2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08.06.2015, 
revogados as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 16 de 
junho de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração em 16 de junho de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de  

Administração e Recursos Humanos

PORTARIA 16.306/15
Publicação Nº 17229

 PORTARIA Nº 16.306/2015.

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRA-
TAMENTO DE ASSUNTOS PARTICULARES AO SERVI-
DOR QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Considerando o pedido formulado através do Processo Ad-
ministrativo nº 1942/2015.

Considerando o que dispõe o art. 141 e seguintes da Lei 
Municipal nº 2.762/2007;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença sem vencimentos para trata-
mento de assuntos particulares ao servidor ARLINDO JU-
NIOR MENEGUELLI, ocupante do cargo efetivo de SER-
VENTE, sem recolhimento junto ao IPRESI pelo período de 
04 (quatro) anos a partir de 01.07.2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogados as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 16 de 
junho de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração em 16 de junho de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de  

Administração e Recursos Humanos
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PORTARIA 16.307/15
Publicação Nº 17230

PORTARIA Nº 16.307/2015

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA QUE ESPECÍFICA.

O Prefeito em exercício do Município de Ibiraçu, Estado do 
Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora contratada, DALIS 
MIRANDA COELHO LENES, ocupante do cargo de 
ASSISTENTE SOCIAL, a partir de 15.06.2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15.06.2015, 
revogados as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 17 de 
junho de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração em 17 de junho de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de  

Administração e Recursos Humanos

PORTARIA 16.308/15
Publicação Nº 17231

PORTARIA Nº 16.308/2015

EXONERA A PEDIDO SERVIDORA QUE ESPECÍFICA.

O Prefeito em exercício do Município de Ibiraçu, Estado do 
Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora contratada, DIANA 
PEREIRA DA SILVA, ocupante do cargo de SERVENTE, a 
partir de 08.06.2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08.06.2015, 
revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 17 de 
junho de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração em 17 de junho de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de  

Administração e Recursos Humanos

RESULTADO DAS AMOSTRAS PP 050
Publicação Nº 17296

RESULTADO DA AMOSTRA REFERENTE AO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 050/2015

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu torna público o resultado 
da amostra apresentada na SEMSA, referente ao PP nº 
050/2015. Foram aprovadas as amostras dos seguintes 
itens: 17, 72, 73 e 74 da empresa Distrimix Dist. De 
Medicamentos Ltda; 27 e 28 da Empresa Cirurgica Leal 
Ltda; 18 da empresa Redalmus Comercial Ltda, 10, 71, 78 
e 79 da empresa Hospidrogas Com. De Prod. Host. Ltda.

Angela Mª T. Polezeli

Pregoeira 

RESUMO DE CONTRATO Nº. 157/15
Publicação Nº 17208

Resumo de Contrato

Nº. 157/15

Contratante: Município de Ibiraçu através do Fundo Municipal 
de Saúde, CNPJ n° 14.635.944/0001-40. Contratada: S2 
SAUDE LTDA - ME. CNPJ 16.740.031/0001-19. Proc. N°: 
3416/14. PP 053/15. Objeto: Aquisição de materiais per-
manentes para atender as Unidades de Saúde do Município 
de Ibiraçu/ES, através do Convênio nº 038/14, que en-
tre si celebram o Estado do Espírito Santo, por intermédio 
da Secretaria de Estado de Saúde – SESA e a Prefeitura 
Municipal de Ibiraçu, a pedido da Secretaria Municipal de 
Saúde. Valor Global do contrato: R$ 11.400,00. Vigência: 
12 (doze) meses. Data da Assinatura: 08/06/15. 

IBIRAÇU - ES, 18 junho de 2015.

GISELI CREMA VIEIRA
Secretária Municipal de Saúde 
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RESUMO DE CONTRATO Nº. 163/15
Publicação Nº 17283

Resumo de Contrato
Nº. 163/15

Contratante: Município de Ibiraçu através do Fundo 
Municipal de Saúde, CNPJ n° 14.635.944/0001-40. 
Contratada: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. CNPJ 35.997.345/0001-46. Proc. 
N°: 4615/14. PP 058/15. Objeto: Aquisição de Medicamentos 
para atender a Pronto Atendimento Municipal, Estratégia 
Saúde da Família/ESF/US Rurais, Centro de Reabilitação Física, 
Unidade Sanitária de Saúde, Vigilância em Saúde, Unidade 
Sanitária de Saúde e Laboratório, a pedido da Secretaria 
Municipal de Saúde. Valor Global do contrato: R$ 19.869,10. 
Vigência: 31/12/15. Data da Assinatura: 17/06/15. 

IBIRAÇU - ES, 19 junho de 2015.

GISELI CREMA VIEIRA
Secretária Municipal de Saúde 

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
293/14

Publicação Nº 17213

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 293/14

Contratante: Município de Ibiraçu/ES. Contratado: 
CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM 
ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, inscrito no CNPJ 
nº. 01.185.758/0001-04. TP 008/14. Objeto: Prestação 
de serviços de planejamento, organização, realização e 
processamento de resultados, de concurso público para 
provimento dos cargos da estrutura administrativa. “Fica 
prorrogado o prazo de execução do contrato por 180 (cento 
e oitenta) dias.” O presente Termo Aditivo gera efeitos a 
partir de 16/06/15 a 12/12/15.

Ibiraçu, 19 de junho de 2015.

EDUARDO M. ZANOTTI
Prefeito Municipal

SUSPENSÃO DO PP 062/2015
Publicação Nº 17294

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL n° 062/2015

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público aos 
interessados a SUSPENSÃO SINE DIE do PP 062/2015. 
Obj: aquisição de raticida em bloco, para atender a SEMSA. 
Proc.767/15. Torna publico ainda que será remarcada nova 
sessão para abertura do referido Pregão.

ANGELA Mª T. POLEZELI
Pregoeira

câMArA MunicipAl

PORTARIA CMI N. 020/2015

Publicação Nº 17307

PORTARIA CMI N.º 020/2015.

Dispõe sobre prorrogação do prazo de que trata a 
Portaria CMI – Nº 017/2015..

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regi-
mentais, e;

Considerando que o prazo de 30 (trinta) dias concedi-
das à Comissão Especial instituída pela Portaria CMI – Nº 
017/2015 se esgotará em 20/06/2015; 

Considerando que o tempo não foi suficiente para as con-
clusões dos trabalhos da Comissão Especial; 

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar por mais 30 (trinta) dias, o prazo con-
cedido para que a Comissão Especial, instituída pela Por-
taria CMI – nº 017/2015, composta pelos Vereadores Van-
derlei Alves da Silva, Roberto Carlos Ramalho e Elias Jorge 
Mattiuzzi, possa concluir os seus trabalhos.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Plenário Jorge Pignaton, em 18 de junho de 2015.

JOSE LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

Registrado nesta Secretaria em 18 de junho de 2015.

ROSILÉIA COMETTTI BIZERRA

Assistente Técnico Administrativo 
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Laranja da Terra

prEfEiturA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 17212

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo n° 02025/2015

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
com fulcro no Art. 25, Inciso I, da Lei n° 8.666/93, de 21 
de junho e suas alterações, bem como parecer da Pro-
curadoria do Município de Laranja da Terra, constante do 
Processo n° 02025/2015, conclui pela INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO para a aquisição de peças para manuten-
ção da máquina Pá Carregadeira Case, ano 2012, série 
NCAE03220, Modelo 621D, junto a Empresa BRASIF S/A 
– AUTORIZADA EXCLUSIVA DA CASE, no valor de R$ 
11.919,79 (onze mil, novecentos e dezenove Reais e 
setenta e nove centavos).

Laranja da Terra, 18 de Junho de 2015.

GILMAR TESCHE

Secretário Municipal de  
Desenvolvimento Econômico 

RATIFICAÇÃO

RATIFICO o ato de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, cons-
tante do Processo n° 02025/2015 para a aquisição de pe-
ças pretendida. 

Laranja da Terra, 18 de Junho de 2015.

JOADIR LOURENÇO MARQUES

Prefeito Municipal

Presidente Kennedy

prEfEiturA

PREGÃO ELETRONICO 27 E 31/2015
Publicação Nº 17261

PREGÃO ELETRÔNICO SRP

0027/2015 

PROCESSO Nº 3045/2015

O Município de Presidente Kennedy-ES, através da pre-
goeira oficial, torna público aos interessados que fará rea-
lizar licitação na modalidade “Pregão Eletrônico” SRP, tipo 
menor preço, para aquisição de sulfato de alumínio, hipo-
clorito de cálcio e pastilha tricloro para atender as estações 
de tratamento de agua do município. O edital estará dispo-
nível 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 
08/07/2015.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 09h00min do dia 
08/07/2015.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 10h00min 
do dia 08/07/2015.

Presidente Kennedy, 18/06/2015

Selma Henriques de Souza

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO SRP

0031/2015 

PROCESSO Nº 20659/2014

O Município de Presidente Kennedy-ES, através da pre-
goeira oficial, torna público aos interessados que fará rea-
lizar licitação na modalidade “Pregão Eletrônico” SRP, tipo 
menor preço, para contratação de empresa especializada 
em locação de banheiros quimicos para atender a secreta-
ria municipal de cultura, turismo, esporte e lazer na reali-
zação de seus eventos. O edital estará disponível nos sites 

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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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 

09/07/2015.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 09h00min do dia 
09/07/2015.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 
10h00min do dia 09/07/2015.

Presidente Kennedy, 18/06/2015

Selma Henriques de Souza

Pregoeira

São Domingos do Norte

prEfEiturA

CONTRATO 41/2015
Publicação Nº 17269

RESUMO DO CONTRATO 41/2015. CONTRATANTE: 
Município de São Domingos do Norte. CONTRATADA: 
ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DOMINGUENSE (ACAD). 
OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de 
Associação de Catadores para a prestação de serviços de 
triagem, processamento, beneficiamento, compostagem e 
destinação final adequada dos resíduos sólidos recicláveis, 
reutilizáveis, orgânicos, rejeitos e manutenção de usina, 
sendo a coleta de responsabilidade da Prefeitura Municipal 
de São Domingos do Norte. VIGÊNCIA: 365 dias a partir 
da ordem de serviços. VALOR: R$ 166.375,44 GLOBAL. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Ficha: 539. AUTORIZA-
ÇÃO: Processo Administrativo n.º 1.869/2015, São Dom. 
do Norte/ES, 29 de Abril de 2015.

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 17268

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório n°1869/2015

Do Objeto: contratação de Associação de Catadores para 
a prestação de serviços de triagem, processamento, bene-
ficiamento, compostagem e destinação final adequada dos 
resíduos sólidos recicláveis, reutilizáveis, orgânicos, rejei-
tos e manutenção da usina, sendo a coleta de responsabi-
lidade da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.

Do Contratado: Associação dos catadores Dominguense 
(ACAD)

Endereço: Serra da Mula, s/nº, zona Rural – São Domingos 
do Norte-ES. 

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação im-
porta um valor de R$ 13. 864,62 (treze mil oitocentos 
sessenta quatro reais e sessenta dois centavos), que serão 
pagos mensalmente, durante o prazo de vigência de 365 
dias a partir da ordem de serviço.

Da Justificativa: Essa hipótese se destina ao incentivo e 
apoio as associações e cooperativas de catadores de ma-
teriais recicláveis formada exclusivamente por pessoas de 
baixa renda.

Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso XVII, da Lei 
8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.

São Domingos do Norte/ES, 29 de abril de 2015.

Claudio Heleno Comper

Presidente da CPL

RATIFICAÇÃO

Em vista das justificativas e fundamentações retro relata-
das e levando-se em consideração os termos do parecer 
jurídico, expedido pela Procuradoria Geral, aprovo a reali-
zação da despesa, independente de licitação.

São Domingos do Norte/ES, 29 abril de 2015.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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São Gabriel da Palha

prEfEiturA

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015
Publicação Nº 17315

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 1873/2015 de 20/03/2015.

Pregão presencial nº 21/2015 de 20/05/2015.

OBJETO – Constituição de Registro de Preços para aquisi-
ção de materiais e equipamentos para atender as necessi-
dades das novas equipes de ESF’s da Secretaria Municipal 
de Saúde, por um período de 12 (doze) meses.

Em vista das decisões tomadas por este Pregoeiro, con-
forme ata nº. 01/PP21/2015 confirmo neste momento 
as empresas REDALMUS COMERCIAL LTDA, MARCOS 
PAULINI CARVALHO & CIA LTDA EPP, VISAMED 
COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, POLI 
COMERCIAL LTDA EPP, PRIME MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA – ME, S2 SAUDE LTDA, TAGLIA-
FERRE & CIA LTDA ME como vencedoras nesta licitação, 
ADJUDICANDO o presente objeto a mesma, cabendo, se 
da mesma forma entender, ao Excelentíssimo Senhor Pre-
feito Municipal proceder com a homologação do Edital do 
Pregão supracitado.

Empresas Vencedoras:

REDALMUS COMERCIAL LTDA

Valor: R$ 2.500,00 (Dois e mil e quinhentos reais).

MARCOS PAULINI CARVALHO & CIA LTDA EPP

Valor: R$ 2.334,60 (Dois mil trezentos e trinta e quatro 
reais e sessenta centavos).

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA

Valor: R$ 18.925,00 (Dezoito mil novecentos e vinte e cin-
co reais).

POLI COMERCIAL LTDA EPP

Valor: R$ 8.423,34 (Oito mil quatrocentos e vinte e três 
reais e trinta e quatro centavos).

PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA – ME

Valor: R$ 24.060,00 (Vinte e quatro mil e sessenta reais)

S2 SAUDE LTDA

Valor: R$ 3.594,00 (Três mil quinhentos e noventa e 
quatro reais)

TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME

Valor: R$ 2.190,00 (Dois mil cento e noventa reais)

Torno público o resultado desta licitação com a sua pu-
blicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito San-
to (AMUNES), cumprindo ao que determina o artigo 3º 
da Lei Federal 8.666/93 consolidada c/c artigo 19 da Lei 
Orgânica.

Os autos se encontram com vista franqueada aos inte-
ressados.

São Gabriel da Palha, em 18 de junho de 2015.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

Pregoeiro Oficial

São Roque do Canaã

prEfEiturA

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
047/2015

Publicação Nº 17289

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000586/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2015

Eu, Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Municipal, no uso de 
minhas atribuições, após analisar todo o processo licitató-
rio, sob o n° 000586/2015, modalidade Pregão Presencial 
sob N° 047/2015, diante do relatório do Pregoeiro Oficial, 
homologo-o, adjudicando à empresa De Nigris Distribuido-
ra de Veículos Ltda, junto ao item a ela correspondente, 
conforme abaixo:

a) DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - Item 
– 01, perfazendo o valor de R$ 245.000,00 (duzentos e 
quarenta e cinco mil reais).

Autorizo o empenho e posterior faturamento do item aci-
ma mencionado junto à empresa vencedora do mesmo. 

São Roque do Canaã - ES, 18 de Junho de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal
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LEI Nº 756/2015
Publicação Nº 17262

LEI Nº 756/2015

DISPÕE SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DO VENCI-
MENTO A TÍTULO DE ABONO PARA OS CARGOS DE 
AGENTE DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO, AGENTE DE 
SERVIÇOS OPERACIONAIS, EDUCADOR SOCIAL, 
AGENTE DE PORTARIA, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO E DÁ OUTRAS PROVDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Esta-
do do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe con-
fere o inciso V do Art. 57 da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica garantida aos servidores ocupantes dos car-
gos de Agente de Limpeza e Alimentação, Agente de Ser-
viços Operacionais, Educador Social, Agente de Portaria, 
Auxiliar de Consultório Dentário uma complementação ao 
vencimento base, objetivando a percepção de um venci-
mento base não inferior a R$788,00 (setecentos e oitenta 
e oito reais).

Parágrafo Único - A complementação a que se refere o 
caput deste artigo será paga a título de abono, não incor-
porando aos vencimentos e à remuneração do servidor.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de Junho de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

LEI Nº 757/2015
Publicação Nº 17263

LEI Nº 757/2015

APROVA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME 
PARA O DECÊNIO 2015-2025 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Esta-
do do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe con-
fere o inciso V do Art. 57 da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei:

Art. 1º- Fica aprovado o Plano Municipal de Educação – 
PME, com vigência para o próximo decênio 2015-2025, 
constante do Anexo Único integrante desta Lei, com vistas 
ao cumprimento do disposto no Art. 214 da Constituição 
Federal, no inciso I do Art. 11 da Lei Federal nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996 e no artigo 8º da Lei Federal nº 
13.005, de 25 de junho de 2014.

Art. 2º- São diretrizes deste PME:

I - Erradicação do analfabetismo;

II - Universalização do atendimento escolar;

III - Superação das desigualdades educacionais, com ên-
fase na promoção da cidadania e na erradicação de todas 
as formas de discriminação;

IV - Melhoria da qualidade da educação;

V - Formação para o trabalho e para a cidadania, com ên-
fase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a 
sociedade;

VI - Promoção do princípio da gestão democrática da edu-
cação pública;

VII - Promoção humanística, científica, cultural e tecnoló-
gica;

VIII - Estabelecimento de meta de aplicação de recursos 
públicos em educação, que assegure atendimento às ne-
cessidades de expansão, com padrão de qualidade e equi-
dade;

IX - Valorização dos (as) profissionais da educação;

X - Promoção dos princípios do respeito aos direitos hu-
manos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.

Art. 3º- O PME foi elaborado sob a coordenação da Se-
cretaria Municipal de Educação, através da Comissão 
Executiva (Portaria n.º 013/2015), com a participação da 
sociedade civil através da Comissão de Elaboração e Acom-
panhamento do Plano Municipal de Educação (Portaria n.º 
014/2015), e em conformidade com o Plano Nacional de 
Educação e demais legislações educacionais.

Art. 4º- As metas previstas no Anexo Único integrante 
desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PME, 
desde que não haja prazo inferior definido para metas e 
estratégias específicas. 

Art. 5º- As metas previstas no Anexo Único desta Lei têm 
como referência dados educacionais, atualizados disponí-
veis na data da publicação desta Lei.

Art. 6º - A execução do PME e o cumprimento de suas 
metas serão objeto de monitoramento contínuo e de ava-
liações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:

I - Secretaria Municipal de Educação;

II – Comissão de Educação da Câmara de Vereadores;

III - Fórum Municipal de Educação – FME;
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IV - Conselho Municipal de Educação e demais Conselhos 
Municipais.

§ 1º - Compete, ainda, às instâncias referidas no caput:

I - Divulgar os resultados do monitoramento e das avalia-
ções em sítios institucionais da internet;

II - Analisar e propor políticas públicas para assegurar a 
implementação das estratégias e o cumprimento das me-
tas;

III - Analisar e propor a revisão do percentual de investi-
mento público em educação.

§ 2º - A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigên-
cia deste PME, a Secretaria Municipal de Educação divul-
gará os estudos publicados pelo Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, para 
aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas 
no Plano Nacional de Educação.

§ 3º - A meta progressiva do investimento público em edu-
cação será avaliada no 6º (sexto) ano de vigência do PME.

§ 4o - O investimento público em educação a que se re-
ferem o inciso VI do art. 214 da Constituição Federal e 
a meta 20 do Anexo Único desta Lei engloba os recursos 
aplicados na forma do art. 212 da Constituição Federal e 
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias, bem como os recursos aplicados nos programas de 
expansão da educação básica. 

§ 5º - Será destinada à manutenção e ao desenvolvimento 
do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos ter-
mos do art. 212 da Constituição Federal, além de outros 
recursos previstos em lei, a parcela da participação no re-
sultado ou da compensação financeira pela exploração de 
petróleo e de gás natural, na forma de lei específica, com 
a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista 
no inciso VI do art. 214 da Constituição Federal. 

Art. 7º - O Município promoverá a realização de conferên-
cias municipais de educação até o final do decênio articu-
ladas pela Secretaria Municipal de Educação, coordenadas 
pelo Fórum Municipal de Educação e acompanhadas pelo 
Conselho Municipal de Educação eos demais Conselhos 
vinculados a Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único - As conferências municipais de educa-
ção realizar-se-ão com, com intervalo de até 4 (quatro) 
entre elas, o objetivo de avaliar a execução deste PME 
e subsidiar a elaboração do plano municipal de educação 
para o decênio subsequente.

Art. 8º- O Município atuará em regime de colaboração 
com a União e o Estado, visando o alcance das metas e à 
implementação das estratégias deste PME.

§ 1º - Caberá aos gestores municipais a adoção das me-
didas governamentais necessárias ao alcance das metas 
previstas neste PME.

§ 2º - A Secretaria Municipal de Educação, adotará es-
tratégias para que seus representantes, juntamente com 
o Fórum Municipal de Educação, Conselho Municipal de 
Educação e demais Conselhos Municipais vinculados, reú-
nam-se num interstício de 2 anos, após a aprovação deste 
PME, para análise, avaliação e apresentação de propostas 
de viabilidade e implementação das metas e estratégias 
deste PME.

§ 3º - As estratégias definidas no Anexo Único desta Lei 
não eliminam a adoção de medidas adicionais em âmbito 
local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a coo-
peração entre os entes federados, podendo ser comple-
mentadas por mecanismos nacionais, estaduais e locais de 
coordenação e colaboração recíproca.

Art. 9º- O Município cumprirá a legislação vigente e deve-
rá aprovar ou normatizar as leis específicas disciplinando 
a gestão democrática da educação pública no prazo de 2 
(dois) anos contado da publicação desta Lei.

Art. 10 - O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias 
e os orçamentos anuais do Município serão formulados de 
maneira a assegurar a consignação de dotações orçamen-
tárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias 
deste PME, a fim de viabilizar sua plena execução.

Art. 11 - O Município acompanhará fonte de informação 
para a avaliação da qualidade da educação básica, con-
forme consta no Art. 11 da Lei Federal 13.005/2014, que 
aprova o PNE. 

Art. 12- Até o final do primeiro semestre do nono ano 
de vigência deste PME, o Poder Executivo encaminhará 
ao poder legislativo, sem prejuízo das prerrogativas des-
te Poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de 
Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá 
diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo 
decênio, em alinhamento com os Planos Estadual e Nacio-
nal de Educação devidamente aprovados ou em processo 
de aprovação.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Gabinete do Prefeito, 18 de Junho de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal
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LEI Nº 757/2015

ANEXO ÚNICO

METAS E ESTRATÉGIAS

Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na 
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos 
de idade e ampliar a oferta de educação infantil em cre-
ches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vi-
gência deste PME.

Estratégias:

1.1) adequar e/ou construir espaços adequados de insti-
tuições de educação infantil, mantidas pelo Poder Público 
Municipal, em regime de colaboração com a União e o Es-
tado do Espírito Santo, segundo padrão nacional de quali-
dade, considerando as peculiaridades locais;

1.2) garantir que, ao final da vigência deste PME, seja in-
ferior a 10% (dez por cento) a diferença entre as taxas de 
frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) 
anos oriundas do quinto de renda familiar per capita mais 
elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais 
baixo;

1.3) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, 
levantamento da demanda por creche para a população de 
até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e veri-
ficar o atendimento da demanda manifesta;

1.4) estabelecer mecanismos de apoio à manutenção e 
ampliação, em regime de colaboração com o Estado e a 
União e respeitadas as normas de acessibilidade, bem 
como de aquisição de equipamentos, visando à expansão 
e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação 
infantil;

1.5) aderir à avaliação da educação infantil, proposta no 
PNE, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a 
fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as 
condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação 
de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes;

1.6) garantir o ingresso e permanência dos profissionais 
da Educação Infantil com formação superior, bem como 
promover formação continuada;

1.7) manter e ampliar o atendimento das populações do 
campo na educação infantil nas respectivas comunidades, 
limitando o deslocamento de crianças, de forma a atender 
às especificidades dessas comunidades; 

1.8) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a 
oferta do atendimento educacional especializado comple-
mentar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiên-
cia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habili-
dades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue 
para crianças surdas e a transversalidade da educação es-
pecial nessa etapa da educação básica;

1.9) adotar mecanismos de colaboração entre as secreta-
rias, em caráter complementar, programas de orientação 
e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de 
educação, saúde e assistência social, com foco no desen-
volvimento integral das crianças de até 5 (cinco) anos de 
idade;

1.10) preservar as especificidades da educação infantil na 
organização das redes escolares, garantindo o atendimen-
to da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabeleci-
mentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade 
e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao 
ingresso do (a) aluno (a) de 6 (seis) anos de idade no en-
sino fundamental;

1.11) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento 
do acesso e da permanência das crianças na educação 
infantil, em especial dos beneficiários de programas de 
transferência de renda, em colaboração com as famílias 
e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à infância;

1.12) promover a busca ativa de crianças em idade cor-
respondente à educação infantil, em parceria com órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 
preservando o direito de opção da família em relação às 
crianças de até 3 (três) anos;

1.13) realizar a cada ano, levantamento da demanda ma-
nifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, 
como forma de planejar e verificar o atendimento;

1.14) estimular o acesso à educação infantil em tempo 
integral, para as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, con-
forme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil.

Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) 
anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) 
anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por 
cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomen-
dada, até o último ano de vigência deste PME.

Estratégias:

2.1) colaborar com a consulta pública do Ministério da 
Educação e acompanhar a elaboração da proposta de di-
reitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
para os (as) alunos (as) do ensino fundamental;

2.2) pactuar com a União e o Estado, no âmbito da ins-
tância permanente de que trata o § 5º do Art. 7º da Lei 
13.005/2014, a implantação dos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base 
nacional comum curricular do ensino fundamental;

2.3) criar mecanismos para o acompanhamento individua-
lizado dos (as) alunos (as) do ensino fundamental;

2.4) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento 
do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar 
dos beneficiários de programas de transferência de renda, 
bem como das situações de discriminação, preconceito e 
violência na escola, visando ao estabelecimento de con-
dições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos 
(as), em colaboração com as famílias e com órgãos pú-
blicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 
adolescência e juventude;

2.5) promover a busca ativa de crianças e adolescentes 
fora da escola, em parceria com órgãos públicos de assis-
tência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 
juventude;

2.6) estimular o uso de tecnologias pedagógicas que com-
binem, de maneira articulada, a organização do tempo e 
das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comu-
nitário, a favor da aprendizagem; considerando as espe-
cificidades da educação especial e das escolas do campo;

2.7) assegurar a organização flexível do trabalho pedagó-
gico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo 
com a realidade local, a identidade cultural e as condições 
climáticas da região;

2.8) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no 
acompanhamento das atividades escolares dos filhos por 
meio do estreitamento das relações entre as escolas e as 
famílias;

2.9) estimular a oferta do ensino fundamental, em espe-
cial dos anos iniciais, para as populações do campo, nas 
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próprias comunidades;

2.10) desenvolver formas alternativas de oferta do ensi-
no fundamental, garantida a qualidade, para atender aos 
filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades 
de caráter itinerante;

2.11) oferecer atividades extracurriculares de incentivo 
aos estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive me-
diante certames e concursos estaduais, nacionais e muni-
cipais;

2.12) promover atividades de desenvolvimento e estímulo 
a habilidades esportivas nas escolas, aderindo a um plano 
de disseminação do desporto educacional e de desenvolvi-
mento esportivo nacional.

Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar 
para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 
anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, 
a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% 
(oitenta e cinco por cento).

Estratégias:

3.1) aderir ao programa nacional de renovação do ensi-
no médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com 
abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação 
entre teoria e prática, por meio de currículos escolares 
que organizem, de maneira flexível e diversificada, con-
teúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões 
como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e 
esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e la-
boratórios, a produção de material didático específico, a 
formação continuada de professores e a articulação com 
instituições acadêmicas, esportivas e culturais;

3.2) colaborar na elaboração da proposta de direitos e ob-
jetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) 
alunos (as) de ensino médio, a serem atingidos nos tem-
pos e etapas de organização deste nível de ensino, com 
vistas a garantir formação básica comum;

3.3) aderir ao pacto estabelecido entre União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância per-
manente de que trata o § 5º do Art. 7º da Lei 13.005/2014, 
colaborando na implantação dos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base 
nacional comum curricular do ensino médio;

3.4) incentivar a fruição de bens e espaços culturais, de 
forma regular, bem como a ampliação da prática desporti-
va, integrada ao currículo escolar;

3.5) aderir a programas e ações de correção de fluxo do 
ensino fundamental, por meio do acompanhamento indi-
vidualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defa-
sado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no 
turno complementar, estudos de recuperação e progressão 
parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar compa-
tível com sua idade;

3.6) fomentar a participação no Exame Nacional do Ensi-
no Médio - ENEM, fundamentado em matriz de referência 
do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas es-
tatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade 
de resultados, articulando-o com o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica - SAEB, e colaborar com a 
promoção de sua utilização como instrumento de avaliação 
sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educa-
ção básica, de avaliação certificadora, possibilitando afe-
rição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e 
fora da escola, e de avaliação classificatória, como critério 
de acesso à educação superior;

3.7) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de en-

sino médio integrado à educação profissional, observan-
do-se as peculiaridades das populações do campo e das 
pessoas com deficiência;

3.8) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do 
acesso e da permanência dos e das jovens beneficiários 
(as) de programas de transferência de renda, no ensino 
médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e 
à interação com o coletivo, bem como das situações de 
discriminação, preconceito e violência, práticas irregulares 
de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez 
precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à adoles-
cência e juventude;

3.9) promover a busca ativa da população de 15 (quinze) 
a 17 (dezessete) anos fora da escola, em articulação com 
os serviços de assistência social, saúde e proteção à ado-
lescência e à juventude;

3.10) fomentar programas de educação e de cultura para 
a população urbana e do campo de jovens, na faixa etária 
de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com 
qualificação social e profissional para aqueles que estejam 
fora da escola e com defasagem no fluxo escolar;

3.11) desenvolver formas alternativas de oferta do ensi-
no médio, garantida a qualidade, para atender aos filhos 
e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de 
caráter itinerante;

3.12) aderir à políticas de prevenção à evasão motiva-
da por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, 
criando rede de proteção contra formas associadas de ex-
clusão;

3.13) estimular a participação dos adolescentes nos cur-
sos das áreas tecnológica e científica.

Meta 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 
17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensi-
no, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou ser-
viços especializados, públicos ou conveniados.

Estratégias:

4.1) contribuir na contabilização, para fins do repasse do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUN-
DEB), das matrículas dos estudantes da educação regular 
da rede pública que recebam atendimento educacional es-
pecializado complementar e suplementar, sem prejuízo do 
cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e 
as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais 
atualizado, na educação especial oferecida em instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucra-
tivos, conveniadas com o Poder Público e com atuação ex-
clusiva na modalidade, nos termos da Lei n° 11.494/2007;

4.2) promover, no prazo de vigência deste PME, a uni-
versalização do atendimento escolar à demanda manifesta 
pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e al-
tas habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional;

4.3) implementar ao longo deste PME, salas de recursos 
multifuncionais e fomentar a formação continuada de pro-
fessores e professoras para o atendimento educacional es-
pecializado nas escolas urbanas e do campo;
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4.4) garantir atendimento educacional especializado em 
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou ser-
viços especializados, públicos ou conveniados, nas formas 
complementar e suplementar, a todos (as) os (as) alunos 
(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades ou superdotação, matriculados 
na rede pública de educação básica, conforme necessidade 
identificada por meio de avaliação, ouvidos a família;

4.5) estabelecer parcerias com profissionais das áreas 
de saúde, assistência social e proteção à infância, adoles-
cência e juventude, em colaboração com as famílias, para 
apoiar o trabalho dos (as) professores da educação básica 
com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos glo-
bais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdo-
tação;

4.6) aderir a programas suplementares que promovam 
a acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o 
acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com defi-
ciência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de 
transporte acessível e da disponibilização de material di-
dático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, asse-
gurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, 
níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as) 
alunos (as) com altas habilidades ou superdotação;

4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na 
modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda 
língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência au-
ditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e 
classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do 
Art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, 
e dos Arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema 
Braille de leitura para cegos e surdos-cegos;

4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a ex-
clusão do ensino regular sob alegação de deficiência e pro-
movida a articulação pedagógica entre o ensino regular e 
o atendimento educacional especializado;

4.9) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do 
acesso à escola e ao atendimento educacional especiali-
zado, bem como da permanência e do desenvolvimento 
escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super-
dotação beneficiários (as) de programas de transferência 
de renda, juntamente com o combate às situações de dis-
criminação, preconceito e violência, com vistas ao estabe-
lecimento de condições adequadas para o sucesso educa-
cional, em colaboração com as famílias e com os órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 
à adolescência e à juventude;

4.10) ampliar as equipes de profissionais da educação 
para atender à demanda do processo de escolarização dos 
(das) estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, ga-
rantindo a oferta de professores (as) do atendimento edu-
cacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, 
tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes 
para surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente 
surdos, e professores bilíngues;

4.11) utilizar indicadores nacionais de qualidade e polí-
tica de avaliação e supervisão para o funcionamento de 
instituições públicas e privadas que prestam atendimento 
a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvol-
vimento e altas habilidades ou superdotação;

4.12) colaborar com os órgãos de pesquisa, demografia 
e estatística competentes, na obtenção de informação de-

talhada sobre o perfil das pessoas com deficiência, trans-
tornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos;

4.13) fomentar parcerias com instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conve-
niadas com o poder público, visando a ampliar as condi-
ções de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes 
públicas de ensino;

4.14) fomentar parcerias com instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conve-
niadas com o poder público, visando a oferta de formação 
continuada e a produção de material didático acessível, 
assim como os serviços de acessibilidade necessários ao 
pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação matriculados na rede 
pública de ensino;

4.15) fomentar parcerias com instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conve-
niadas com o poder público, a fim de favorecer a participa-
ção das famílias e da sociedade na construção do sistema 
educacional inclusivo.

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 
final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.

Estratégias:

5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetiza-
ção, nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-
-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com 
qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfa-
betizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de 
garantir a alfabetização plena de todas as crianças;

5.2) utilizar instrumentos de avaliação nacional periódi-
cos e específicos para aferir a alfabetização das crianças, 
aplicados a cada ano, bem como estimular as escolas a 
criarem os respectivos instrumentos de avaliação e mo-
nitoramento, implementando medidas pedagógicas para 
alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do 3º (ter-
ceiro) ano do ensino fundamental;

5.3) divulgar e incentivar o uso de tecnologias educacio-
nais para a alfabetização de crianças, com diversidade de 
métodos e práticas pedagógicas inovadoras, que assegu-
rem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo es-
colar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas 
as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade;

5.4) apoiar a alfabetização de crianças do campo e de 
populações itinerantes, utilizando materiais didáticos es-
pecíficos;

5.5) estimular a formação inicial e continuada de pro-
fessores (as) para a alfabetização de crianças, com o co-
nhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas 
pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre 
programas de pós-graduação stricto sensu e ações de for-
mação continuada de professores (as) para a alfabetização;

5.6) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, 
considerando as suas especificidades, inclusive a alfabeti-
zação bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de 
terminalidade temporal.

Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mí-
nimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de 
forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cen-
to) dos (as) alunos (as) da educação básica.
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Estratégias:

6.1) promover, com o apoio da União e do Estado, a oferta 
de educação básica pública em tempo integral, por meio 
de atividades de acompanhamento pedagógico e multidis-
ciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que 
o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, 
ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior 
a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a 
ampliação progressiva da jornada de professores em uma 
única escola;

6.2) instituir, em regime de colaboração com a União e o 
Estado, programa de construção de escolas com padrão 
arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimen-
to em tempo integral, prioritariamente em comunidades 
pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade 
social;

6.3) executar, em regime de colaboração com a União e o 
Estado, programa nacional de ampliação e reestruturação 
das escolas públicas, por meio da instalação de quadras 
poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, es-
paços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, co-
zinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem 
como da produção de material didático e da formação de 
recursos humanos para a educação em tempo integral;

6.4) promover a articulação da escola com os diferentes 
espaços educativos, culturais e esportivos e com equipa-
mentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, 
praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários;

6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à amplia-
ção da jornada escolar de alunos (as) matriculados nas 
escolas da rede pública de educação básica por parte das 
entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema 
sindical, de forma concomitante e em articulação com a 
rede pública de ensino;

6.6) atender às escolas do campo na oferta de educação 
em tempo integral, com base em consulta prévia e infor-
mada, considerando-se as peculiaridades locais;

6.7) garantir a educação em tempo integral para pessoas 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 
(quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimen-
to educacional especializado complementar e suplementar 
ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria 
escola ou em instituições especializadas;

6.8) adotar medidas para otimizar o tempo de perma-
nência dos alunos na escola, direcionando a expansão da 
jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com 
atividades recreativas, esportivas e culturais.

Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em to-
das as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo es-
colar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes 
médias nacionais para o Ideb:

IDEB 2013 2015 2017 2019 2021

Anos iniciais 
do ensino  

fundamental
4,8 5,2 5,5 5,7 6,0

Anos finais do 
ensino  

fundamental
4,4 4,7 5,0 5,2 5,5

Ensino Médio 3,6 4,3 4,7 5,0 5,2

Estratégias:

7.1) aderir ao pacto interfederativo para implantação das 
diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base 
nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) 
para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada 
a diversidade regional, estadual e local;

7.2) assegurar que:

a) no 5º (quinto) ano de vigência deste PME, pelo menos 
70% (setenta por cento) dos (as) alunos (as) do ensino 
fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível 
suficiente de aprendizado em relação aos direitos e obje-
tivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de 
estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível 
desejável;

b) no último ano de vigência deste PME, todos os (as) 
estudantes do ensino fundamental e do ensino médio te-
nham alcançado nível suficiente de aprendizado em rela-
ção aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvol-
vimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), 
pelo menos, o nível desejável;

7.3) aderir aos indicadores de avaliação institucional, 
constituídos pela União e o Estado, com base no perfil 
do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas 
condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pe-
dagógicos disponíveis, nas características da gestão e em 
outras dimensões relevantes, considerando as especifici-
dades das modalidades de ensino;

7.4) utilizar processo contínuo de autoavaliação das esco-
las de educação básica, por meio da constituição de instru-
mentos de avaliação que orientem as dimensões a serem 
fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento 
estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, 
a formação continuada dos (as) profissionais da educação 
e o aprimoramento da gestão democrática;

7.5) elaborar e executar os planos de ações articuladas 
dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas 
para a educação básica pública e às estratégias de apoio 
técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educa-
cional, à formação de professores (as) e profissionais de 
serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvi-
mento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão 
da infraestrutura física da rede escolar;

7.6) garantir a participação das escolas nos processos de 
avaliação da qualidade do ensino fundamental, bem como 
utilizar os resultados das avaliações nacionais para a me-
lhoria dos processos e práticas pedagógicas;

7.7) utilizar indicadores específicos de avaliação da qua-
lidade da educação especial, bem como da qualidade da 
educação bilíngue para surdos;

7.8) incentivar as escolas a buscar atingir as metas do 
Ideb, diminuindo a diferença entre as de menores índices e 
a média nacional, garantindo equidade da aprendizagem e 
reduzindo pela metade, até o último ano de vigência deste 
PME, as diferenças entre as médias dos índices dos Estado 
e do Município;

7.9) acompanhar e divulgar bienalmente os resultados 
pedagógicos dos indicadores do sistema nacional de ava-
liação da educação básica e do Ideb, relativos às escolas 
e à rede municipal, planejando estratégias metodológicas 
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que assegurem a ampliação do nível de qualidade do en-
sino, contextualizando, de acordo com os resultados, com 
relação a indicadores sociais relevantes, como os de ní-
vel socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), e a 
transparência e o acesso público às informações técnicas 
de concepção e operação do sistema de avaliação;

7.10) divulgar tecnologias educacionais para a educação 
infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e incen-
tivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a 
melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, garantindo a 
diversidade de métodos e propostas pedagógicas;

7.11) garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) 
estudantes da educação do campo na faixa etária da edu-
cação escolar obrigatória, mediante renovação e padroni-
zação integral da frota de veículos, de acordo com espe-
cificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e financiamento com-
partilhado, com participação da União e do Estado, visan-
do a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de desloca-
mento a partir da situação local;

7.12) promover estudo que analise a viabilidade de trans-
ferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo 
a participação da comunidade escolar no planejamento e na 
aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparên-
cia e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática;

7.13) assegurar a todas as escolas públicas de educação 
básica o acesso a energia elétrica, abastecimento de água 
tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos só-
lidos, bem como garantir o acesso dos alunos a espaços 
para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a 
equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edi-
fício escolar, a acessibilidade às pessoas com deficiência;

7.14) aderir a programa nacional de reestruturação e 
aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando 
à equalização regional das oportunidades educacionais;

7.15) informatizar com apoio da União e do Estado, a 
gestão das escolas públicas e da secretaria municipal de 
educação, bem como aderir ao programa nacional de for-
mação inicial e continuada para o pessoal técnico da se-
cretaria de educação;

7.16) garantir políticas de combate à violência na escola, 
inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à ca-
pacitação de educadores para detecção dos sinais de suas 
causas, como a violência doméstica e sexual, favorecen-
do a adoção das providências adequadas para promover a 
construção da cultura de paz e um ambiente escolar dota-
do de segurança para a comunidade;

7.17) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre 
a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e im-
plementar ações educacionais, nos termos das Leis nºs 
10.639, de 9 de janeiro de 2003 e 11.645, de 10 de março 
de 2008, assegurando-se a implementação das respecti-
vas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações 
colaborativas com fóruns de educação para a diversidade 
étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e 
a sociedade civil;

7.18) consolidar a educação escolar no campo de popula-
ções tradicionais e de populações itinerantes, respeitando 
a articulação entre os ambientes escolares e comunitários 
e garantindo: o desenvolvimento sustentável e preserva-
ção da identidade cultural; a participação da comunidade 

na definição do modelo de organização pedagógica e de 
gestão das instituições, consideradas as práticas sociocul-
turais e as formas particulares de organização do tempo; 
a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a ofer-
ta de programa para a formação inicial e continuada de 
profissionais da educação e o atendimento em educação 
especial;

7.19) desenvolver currículos e propostas pedagógicas 
específicas para educação escolar das escolas do campo, 
incluindo os conteúdos culturais e considerando o fortale-
cimento das práticas socioculturais, produzindo e utilizan-
do materiais didáticos específicos, inclusive para os (as) 
alunos (as) com deficiência;

7.20) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, 
articulando a educação formal com experiências de edu-
cação popular e cidadã, com os propósitos de que a edu-
cação seja assumida como responsabilidade de todos e de 
ampliar o controle social sobre o cumprimento das políti-
cas públicas educacionais;

7.21) aderir a programas da área da educação, de âmbi-
to local e nacional, com os de outras áreas, como saúde, 
trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, 
possibilitando a criação de rede de apoio integral às famí-
lias, como condição para a melhoria da qualidade educa-
cional;

7.22) estabelecer mediante articulação entre os órgãos 
responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o aten-
dimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de 
educação básica por meio de ações de prevenção, promo-
ção e atenção à saúde;

7.23) estabelecer ações efetivas especificamente volta-
das para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à 
saúde e à integridade física, mental e emocional dos (das) 
profissionais da educação, como condição para a melhoria 
da qualidade educacional;

7.24) participar de formação de leitores (as) e de capaci-
tação de professores (as), bibliotecários (as) e agentes da 
comunidade para atuar como mediadores (as) da leitura, 
de acordo com a especificidade das diferentes etapas do 
desenvolvimento e da aprendizagem em consonância com 
as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura;

7.25) participar em articulação com a União e o Estado, 
de programa nacional de formação de professores (as) e 
de alunos (as) para promover e consolidar política de pre-
servação da memória nacional.

META 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 
(dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, 
no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de 
vigência deste Plano, para as populações do campo, das 
localidades de menor escolaridade no município e dos 25% 
(vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolari-
dade média entre negros e não negros declarados à Fun-
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Estratégias:

8.1) aderir a programas e tecnologias para correção de 
fluxo, para acompanhamento pedagógico individualizado 
e para recuperação e progressão parcial, bem como prio-
rizar estudantes com rendimento escolar defasado, consi-
derando as especificidades dos segmentos populacionais 
considerados;

8.2) aderir a programas de educação de jovens e adultos 
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para os segmentos populacionais considerados, que este-
jam fora da escola e com defasagem idade-série, associa-
dos a outras estratégias que garantam a continuidade da 
escolarização, após a alfabetização inicial;

8.3) apoiar o acesso gratuito a exames de certificação da 
conclusão dos ensinos fundamental e médio;

8.4) apoiar a oferta gratuita de educação profissional téc-
nica por parte das entidades privadas de serviço social e 
de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, 
de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar 
pública, para os segmentos populacionais considerados;

8.5) cooperar com a busca ativa de jovens fora da escola 
pertencentes aos segmentos populacionais considerados e 
colaborar para a garantia de frequência e apoio à apren-
dizagem, em parceria com as áreas de assistência social, 
saúde e proteção à juventude.

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 
15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três in-
teiros e cinco décimos por cento) até 2016 e, até o final 
da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto 
e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfa-
betismo funcional.

Estratégias:

9.1) assegurar a oferta gratuita da educação de jovens 
e adultos a todos os que não tiveram acesso à educação 
básica na idade própria;

9.2) implementar ações de alfabetização de jovens e adul-
tos com garantia de continuidade da escolarização básica;

9.3) realizar chamadas públicas regulares para educação 
de jovens e adultos, promovendo-se a busca ativa em re-
gime de colaboração entre os entes federados e em parce-
ria com organizações da sociedade civil;

9.4) apoiar o acesso a exames específicos, que permi-
ta aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos com 
mais de 15 (quinze) anos de idade;

9.5) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, 
as necessidades dos idosos, com vistas à promoção de 
políticas de erradicação do analfabetismo.

META 10: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por 
cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, 
nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 
educação profissional.

Estratégias:

10.1) aderir a programa nacional de educação de jovens 
e adultos voltado à conclusão do ensino fundamental e à 
formação profissional inicial, de forma a estimular a con-
clusão da educação básica;

10.2) apoiar a integração da educação de jovens e adul-
tos com a educação profissional, em cursos planejados, 
de acordo com as características do público da educação 
de jovens e adultos e considerando as especificidades das 
populações itinerantes e do campo;

10.3) aderir ao programa nacional de reestruturação e 
aquisição de equipamentos voltados à expansão e à me-
lhoria da rede física de escolas públicas que atuam na edu-
cação de jovens e adultos integrada à educação profissio-
nal, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência;

10.4) estimular a diversificação curricular da educação de 

jovens e adultos, articulando a formação básica e a pre-
paração para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-
-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do 
trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma 
a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às 
características desses alunos (as);

10.5) fomentar a oferta pública de formação inicial e con-
tinuada para trabalhadores e trabalhadoras articulada à 
educação de jovens e adultos, em regime de colaboração 
e com apoio de entidades privadas de formação profissio-
nal vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins 
lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com 
atuação exclusiva na modalidade;

10.6) aderir ao programa nacional de assistência ao es-
tudante, compreendendo ações de assistência social, fi-
nanceira e de apoio psicopedagógico que contribuam para 
garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a 
conclusão com êxito da educação de jovens e adultos arti-
culada à educação profissional.

META 11: Estimular as matrículas da educação profissio-
nal técnica de nível médio, assegurando a qualidade da 
oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expan-
são no segmento público.

Estratégias:

11.1) estimular as matrículas de educação profissional 
técnica de nível médio na Rede Federal de Educação Profis-
sional, Científica e Tecnológica, levando em consideração 
a responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, 
sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e cultu-
rais, locais e regionais, bem como a interiorização da edu-
cação profissional;

11.2) estimular a expansão da oferta de educação profis-
sional técnica de nível médio na rede pública estadual de 
ensino;

11.3) estimular a expansão da oferta de educação profis-
sional técnica de nível médio na modalidade de educação a 
distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democra-
tizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, 
assegurado padrão de qualidade;

11.4) estimular a expansão do estágio na educação pro-
fissional técnica de nível médio e do ensino médio regular, 
preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itine-
rário formativo do aluno, visando à formação de qualifica-
ções próprias da atividade profissional, à contextualização 
curricular e ao desenvolvimento da juventude;

11.5) apoiar a oferta de matrículas gratuitas de educação 
profissional técnica de nível médio pelas entidades priva-
das de formação profissional vinculadas ao sistema sindical 
e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa 
com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;

11.6) incentivar o atendimento do ensino médio gratuito 
integrado à formação profissional para as populações do 
campo, de acordo com os seus interesses e necessidades;

11.7) incentivar a oferta de educação profissional técnica 
de nível médio para as pessoas com deficiência, transtor-
nos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou su-
perdotação;

11.8) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais 
no acesso e permanência na educação profissional técnica 
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de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas 
afirmativas, na forma da lei.

META 12: Incentivar as matrículas para elevar a taxa bru-
ta na educação superior para 50% (cinquenta por cen-
to) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) 
da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo 
menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, 
no segmento público.

Estratégias:

12.1) divulgar a oferta de vagas da Rede Federal de Edu-
cação Superior, da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta 
do Brasil;

12.2) estimular o ingresso na educação superior pública e 
gratuita, prioritariamente para a formação de professores 
(as) para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciên-
cias e matemática, bem como para atender ao déficit de 
profissionais em áreas específicas;

12.3) divulgar as políticas de inclusão e de assistência 
estudantil dirigidas aos (às) estudantes de instituições 
públicas, bolsistas de instituições privadas de educação 
superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Es-
tudantil - FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de 
julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as 
desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso 
e permanência na educação superior de estudantes egres-
sos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desen-
volvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma 
a apoiar seu sucesso acadêmico;

12.4) divulgar o financiamento estudantil por meio do 
Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a 
Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, com a constituição 
de fundo garantidor do financiamento, de forma a dispen-
sar progressivamente a exigência de fiador;

12.5) apoiar ações que visem assegurar, no mínimo, 10% 
(dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos 
para a graduação em programas e projetos de extensão 
universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para 
áreas de grande pertinência social;

12.6) ampliar a oferta de estágio como parte da formação 
na educação superior;

12.7) estimular a participação proporcional de grupos his-
toricamente desfavorecidos na educação superior, inclusi-
ve mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma 
da lei;

12.8) divulgar programas e ações de incentivo à mobili-
dade estudantil e docente em cursos de graduação e pós-
graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em 
vista o enriquecimento da formação de nível superior;

12.9) divulgar atendimento específico a populações do 
campo, em relação a acesso, permanência, conclusão e 
formação de profissionais para atuação nessas populações;

12.10) divulgar, no âmbito do Fundo de Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior - FIES, de que trata a 
Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa 
Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a Lei nº 
11.096, de 13 de janeiro de 2005, os benefícios destinados 

à concessão de financiamento a estudantes regularmente 
matriculados em cursos superiores presenciais ou a dis-
tância, com avaliação positiva, de acordo com regulamen-
tação própria, nos processos conduzidos pelo Ministério da 
Educação.

META 13: Contribuir na elevação da qualidade da educa-
ção superior e na ampliação da proporção de mestres e 
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjun-
to do sistema de educação superior para 75% (setenta e 
cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta 
e cinco por cento) doutores.

Estratégias:

13.1) colaborar no processo contínuo de autoavaliação 
das instituições de educação superior, fortalecendo a par-
ticipação das comissões próprias de avaliação, bem como 
a aplicação de instrumentos de avaliação que orientem as 
dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a qualifi-
cação e a dedicação do corpo docente;

13.2) articular discussões junto às Instituições de Ensino 
Superior, contribuindo com as ações do MEC de elevar o 
padrão de qualidade das universidades, direcionando sua 
atividade, de modo que realizem, efetivamente, pesquisa 
institucionalizada, articulada a programas de pós-gradua-
ção stricto sensu;

13.3) incentivar a matrícula dos munícipes nos cursos 
de pós-graduação stricto sensu divulgando programas e 
ações de incentivo por parte do Governo Federal e reali-
zando adesão aos programas existentes.

META 14: Incentivar matrículas na pós-graduação stricto 
sensu, de modo a obter a titulação de mestres e doutores 
no município.

Estratégias:

14.1) divulgar o financiamento da pós-graduação stricto 
sensu por meio das agências oficiais de fomento;

14.2) divulgar o financiamento estudantil por meio do Fies 
à pós-graduação stricto sensu;

14.3) divulgar a oferta de cursos de pós-graduação stricto 
sensu, que utilize inclusive metodologias, recursos e tec-
nologias de educação a distância;

14.4) apoiar ações para reduzir as desigualdades étnico-
-raciais e regionais e para favorecer o acesso das popu-
lações do campo a programas de mestrado e doutorado;

14.5) estimular a participação das mulheres nos cursos de 
pós-graduação stricto sensu, em particular aqueles ligados 
às áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química, In-
formática e outros no campo das ciências;

14.6) divulgar programas, projetos e ações que objetivem 
a internacionalização da pesquisa e da pós-graduação bra-
sileiras, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento 
de grupos de pesquisa;

14.7) divulgar o intercâmbio científico e tecnológico, na-
cional e internacional, entre as instituições de ensino, pes-
quisa e extensão.

META 15: Garantir, em regime de colaboração com a 
União e o Estado, no prazo de 1 (um) ano de vigência 
deste PME, política nacional de formação dos profissionais 
da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput 
do Art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
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assegurando que todos os professores (as) da educação 
básica possuam formação específica de nível superior, ob-
tida em curso de licenciatura na área de conhecimento em 
que atuam.

Estratégias:

15.1) realizar diagnóstico das necessidades de formação 
de profissionais da educação para oferta de formação espe-
cífica em nível superior;

15.2) divulgar o financiamento estudantil a estudantes ma-
triculados em cursos de licenciatura com avaliação positiva 
pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 
SINAES, na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 
inclusive a amortização do saldo devedor pela docência efe-
tiva na rede pública de educação básica;

15.3) incentivar os profissionais da educação ao acesso à 
plataforma eletrônica nacional para matrículas em cursos 
de formação inicial e continuada, bem como para divulgar e 
atualizar seus currículos eletrônicos;

15.4) aderir a programas específicos para formação de 
profissionais da educação para as escolas do campo e para 
a educação especial;

15.5) valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cur-
sos de formação de nível médio e superior dos profissionais 
da educação, visando ao trabalho sistemático de articulação 
entre a formação acadêmica e as demandas da educação 
básica;

15.6) aderir a cursos e programas especiais para asse-
gurar formação específica na educação superior, nas res-
pectivas áreas de atuação, aos docentes com formação 
de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou 
licenciados em área diversa da de atuação docente, em 
efetivo exercício;

15.7) divulgar a oferta de cursos técnicos de nível médio e 
tecnológicos de nível superior destinados à formação, nas 
respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da edu-
cação de outros segmentos que não os do magistério;

15.8) participar de política nacional de formação continua-
da para os (as) profissionais da educação de outros seg-
mentos que não os do magistério, construída em regime de 
colaboração com a União e o Estado;

15.9) divulgar programa de concessão de bolsas de estu-
dos para que os professores de idiomas das escolas públicas 
de educação básica realizem estudos de imersão e aperfei-
çoamento nos países que tenham como idioma nativo as 
línguas que lecionem.

META 16: Elevar, em nível de pós-graduação 100% (cem 
por cento) dos professores da educação básica, até o último 
ano de vigência deste PME, e garantir a todos (as) os (as) 
profissionais da educação básica formação continuada em 
sua área de atuação, considerando as necessidades, de-
mandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

Estratégias:

16.1) colaborar no planejamento estratégico para dimen-
sionamento da demanda por formação continuada;

16.2) aderir à política nacional de formação de professores 
da educação básica;

16.3) aderir ao programa de composição de acervo de 
obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicioná-

rios, e programa específico de acesso a bens culturais, in-
cluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, 
sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os 
professores da rede pública de educação básica, favorecen-
do a construção do conhecimento e a valorização da cultura 
da investigação;

16.4) incentivar o acesso ao portal eletrônico nacional para 
subsidiar a atuação dos professores da educação básica;

16.5) divulgar a oferta de bolsas de estudo para pós-gra-
duação dos professores e demais profissionais da educação 
básica;

16.6) aderir a formação dos professores das escolas pú-
blicas de educação básica, por meio da implementação das 
ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição 
de programa nacional de disponibilização de recursos para 
acesso a bens culturais pelo magistério público.

META 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério das 
redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu 
rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com es-
colaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência 
deste PME.

Estratégias:

17.1) participar do fórum permanente, constituído por ini-
ciativa do Ministério da Educação, com representação da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 
dos trabalhadores da educação, para acompanhamento da 
atualização progressiva do valor do piso salarial nacional 
para os profissionais do magistério público da educação bá-
sica;

17.2) acompanhar a evolução salarial por meio de indi-
cadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 
PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

17.3) revisar, no âmbito do Município, Plano de Carreira 
para os (as) profissionais do magistério da rede pública de 
educação básica, observados os critérios estabelecidos na 
Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação 
gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um úni-
co estabelecimento de ensino;

17.4) implementar políticas de valorização dos (as) profis-
sionais do magistério, em particular o piso salarial nacional 
profissional, complementando o recurso municipal com a 
assistência financeira da União.

META 18: Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a revisão 
do Plano de Carreira para os (as) profissionais da educação 
básica, tomando como referência o piso salarial nacional 
profissional, definido em Lei Federal, nos termos do inciso 
VIII do Art. 206 da Constituição Federal.

Estratégias:

18.1) estruturar a rede pública municipal de educação bá-
sica de modo que, até o início do terceiro ano de vigência 
deste PME, 60% (sessenta por cento), no mínimo, dos res-
pectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por 
cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da educa-
ção não docentes sejam ocupantes de cargos de provimen-
to efetivo e estejam em exercício nos estabelecimentos de 
ensino;

18.2) implantar, na rede pública municipal de educação bá-
sica, acompanhamento dos profissionais iniciantes, super-
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visionados por equipe de profissionais experientes, a fim 
de auxiliar a comissão de avaliação de estágio probatório 
e oferecer durante o mesmo, curso de aprofundamento de 
estudos na área de atuação do (a) professor (a), com des-
taque para os conteúdos a serem ensinados e as metodolo-
gias de ensino de cada disciplina;

18.3) aderir, caso atenda às necessidades, à prova nacional 
para subsidiar o Município na realização de concursos públi-
cos de admissão de profissionais do magistério da educação 
básica pública, realizada pelo Ministério da Educação;

18.4) manter nos planos de carreira dos profissionais da 
educação, licenças remuneradas e incentivos para quali-
ficação profissional, inclusive em nível de pós-graduação 
stricto sensu;

18.5) participar, anualmente, em regime de colaboração 
com o governo federal, do censo dos (as) profissionais 
da educação básica de outros segmentos que não os do 
magistério;

18.6) considerar as especificidades socioculturais das 
escolas do campo no provimento de cargos efetivos para 
essas escolas;

18.7) estimular a existência de comissão permanente 
de profissionais da educação, para subsidiar os órgãos 
competentes na reestruturação e implementação do pla-
no de carreira.

META 19: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, 
para a efetivação da gestão democrática da educação, as-
sociada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 
consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das esco-
las públicas municipais.

Estratégias:

19.1) elaborar em âmbito municipal, legislação específica 
que regulamente a matéria na área de sua abrangência, 
respeitando-se a legislação nacional, e que considere, con-
juntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de 
escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem 
como a participação da comunidade escolar;

19.2) aderir a programas de apoio e formação aos (às) 
conselheiros (as) do conselho de acompanhamento e con-
trole social do Fundeb, do conselho de alimentação escolar e 
aos (às) representantes educacionais em demais conselhos 
de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a es-
ses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequa-
do, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede 
escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções;

19.3) constituir Fórum Permanente de Educação, com o 
intuito de coordenar as conferências municipais, bem como 
efetuar o acompanhamento da execução deste PME;

19.4) estimular a constituição e o fortalecimento de grê-
mios estudantis nas escolas, assegurando, inclusive, espa-
ços adequados e condições de funcionamento nas escolas 
e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos 
escolares;

19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de con-
selhos escolares e conselhos municipais de educação, como 
instrumentos de participação e fiscalização na gestão es-
colar e educacional, inclusive por meio de programas de 
formação de conselheiros, assegurando-se condições de 
funcionamento autônomo;

19.6) estimular a participação e a consulta de profis-
sionais da educação, alunos (as) e seus familiares na 
formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos 
escolares, planos de gestão escolar e regimentos escola-
res, assegurando a participação dos pais na avaliação de 
docentes e gestores escolares;

19.7) favorecer processos de autonomia pedagógica, 
administrativa e de gestão financeira nos estabeleci-
mentos de ensino;

19.8) aderir a programas de formação de diretores 
escolares;

19.9) fortalecer a gestão escolar com aporte técnico e 
formativo nas dimensões pedagógica, administrativa e fi-
nanceira, para que possa gerir, a partir de planejamento 
estratégico, recursos financeiros da escola, garantindo a 
participação da comunidade escolar na definição das ações 
do plano de aplicação dos recursos e no controle social, 
visando o efetivo desenvolvimento da gestão democrática.

META 20: Investir, no mínimo, 27% (vinte e sete por cento) 
da receita resultante de impostos e transferências constitu-
cionais e legais que compõem a base para financiamento do 
ensino (Art. 212 da Constituição Federal) no 5º (quinto) ano 
de vigência desta Lei, e, no mínimo, 30% (trinta por cento) 
ao final do decênio.

Estratégias:

20.1) garantir fontes de financiamento permanentes e sus-
tentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da 
educação básica, observando-se as políticas de colabora-
ção com a União e Estado em especial as decorrentes do 
Art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
e do § 1º do Art. 75 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que tratam da capacidade de atendimento e do 
esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender 
suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade 
nacional;

20.2) aplicar a parcela da participação no resultado ou da 
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás 
natural e outros recursos, à manutenção e desenvolvimento 
do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos ter-
mos do Art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei es-
pecífica, com a finalidade de cumprimento da meta prevista 
no inciso VI do caput do Art. 214 da Constituição Federal;

20.3) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que as-
segurem, nos termos do parágrafo único do Art. 48 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a transpa-
rência e o controle social na utilização dos recursos públicos 
aplicados em educação, especialmente a realização de au-
diências públicas, a manutenção de portais eletrônicos de 
transparência e a capacitação dos membros de conselhos 
de acompanhamento e controle social do Fundeb, com a co-
laboração entre o Ministério da Educação, as Secretarias de 
Educação do Estado e do Município e os Tribunais de Contas 
da União e do Estado;

20.4) colaborar com o Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, na realização de 
estudos e acompanhamento regular dos investimentos e 
custos por aluno da educação básica pública, em todas as 
suas etapas e modalidades;

20.5) adotar o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, re-
ferenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos 
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na legislação educacional e cujo financiamento será calcu-
lado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao 
processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente 
reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qua-
lidade - CAQ;

20.6) implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como 
parâmetro para o financiamento da educação de todas as 
etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálcu-
lo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos 
educacionais com investimentos em qualificação e remu-
neração do pessoal docente e dos demais profissionais da 
educação pública, em aquisição, manutenção, construção e 
conservação de instalações e equipamentos necessários ao 
ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimen-
tação e transporte escolar;

20.7) cumprir a Lei de Responsabilidade Educacional, as-
segurando padrão de qualidade na educação básica, aferida 
pelo processo de metas de qualidade por institutos oficiais 
de avaliação educacionais.

LEI Nº 758/2015
Publicação Nº 17264

LEI Nº 758/2015

DISPÕE SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMEN-
TO A TÍTULO DE ABONO PARA OS CARGOS DE AGEN-
TE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE 
A ENDEMIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Esta-
do do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe con-
fere o inciso V do Art. 57 da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica garantida aos servidores ocupantes dos car-
gos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Comba-
te a Endemias, uma complementação ao vencimento base, 
objetivando a percepção de um vencimento não inferior a 
R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais).

Parágrafo Único - A complementação a que se refere o 
caput deste artigo será pago a título de abono, não incor-
porando aos vencimentos e à remuneração do servidor.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, com efeitos financeiros desde 1º de junho de 2015.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de Junho de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

LEI Nº 759/2015
Publicação Nº 17265

LEI Nº 759/2015

DISPÕE SOBRE REAJUSTE NOS VENCIMENTOS DOS PRO-
FISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE SÃO ROQUE 
DO CANAÃ E DÁ OUTRAS PROVDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espí-
rito Santo, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do Art. 
57 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica concedido o reajuste no percentual de 12% (doze por 
cento) no vencimento base dos profissionais do magistério público 
municipal.

Parágrafo único - Quando da concessão da revisão geral anual aos 
servidores públicos municipais o respectivo percentual não será 
estendido aos profissionais do magistério.

Art. 2º - Os Anexos V, VI, VII e VIII da Lei Municipal nº 563, de 27 
de novembro de 2009, passam a vigorar conforme os Anexos I, II, 
III e IV desta Lei.

Art. 3º - As despesas resultantes do reajuste de que trata esta lei, 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consigna-
das no orçamento vigente do Município.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos financeiros desde 1º de junho de 2015.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de Junho de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal
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ANEXO I 

(A que se refere o Art. 2º da Lei nº 759/2015) 
(ANEXO V da Lei nº 563/2009) 

 ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: R$ 1.252,25 

                                      

CARGA HORARIA 25 HORAS - NIVEL SUPERIOR - TRANSFERIDOS DE SANTA TERESA 

                                      
      

Classe Padrão Valor 

Nivel       
      I II III IV                   

      

PI/PF/PE 

P01   1.252,25  1                         
      P02   1.302,34  2 1                       
      P03   1.354,43  3 2 1                     
      P04   1.408,61  4 3 2 1                   
      P05   1.464,95  5 4 3 2                   
      P06   1.523,55  6 5 4 3                   
      P07   1.584,50  7 6 5 4                   
      P08   1.647,88  8 7 6 5                   
      P09   1.713,79  9 8 7 6                   
      P10   1.782,34  10 9 8 7                   

      P11   1.853,64  11 10 9 8                   

      P12   1.927,78  12 11 10 9                   

      P13   2.004,89  13 12 11 10                   

      P14   2.085,09  14 13 12 11                   

      P15   2.168,49  15 14 13 12                   

      P16   2.255,23  16 15 14 13                   

      P17   2.345,44  17 16 15 14                   

      P18   2.439,26  18 17 16 15                   

      P19   2.536,83  19 18 17 16                   

      P20   2.638,30  20 19 18 17                   

      P21   2.743,83  21 20 19 18                   

      P22   2.853,59  22 21 20 19                   

      P23   2.967,73    22 21 20                   

      P24   3.086,44      22 21                   

      P25   3.209,90        22                   
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ANEXO II     

(A que se refere o Art. 2º da Lei nº 759/2015)     
(ANEXO VI da Lei nº 563/2009)     

 ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO     
PADRÃO DE VENCIMENTOS: R$ 1.252,25     

                                            
CARGA HORARIA 25 HORAS - NIVEL SUPERIOR      

                                            
      

Classe Padrão Valor 

Nivel       

      I II III IV                         

      

PI/PF/PE 

P01   1.252,25  1                               
      P02   1.302,34  2 1                             
      P03   1.354,43  3 2 1                           
      P04   1.408,61  4 3 2 1                         
      P05   1.464,95  5 4 3 2                         
      P06   1.523,55  6 5 4 3                         
      P07   1.584,50  7 6 5 4                         
      P08   1.647,88  8 7 6 5                         
      P09   1.713,79  9 8 7 6                         
      P10   1.782,34  10 9 8 7                         

      P11   1.853,64  11 10 9 8                         

      P12   1.927,78  12 11 10 9                         

      P13   2.004,89  13 12 11 10                         

      P14   2.085,09  14 13 12 11                         

      P15   2.168,49  15 14 13 12                         

      P16   2.255,23  16 15 14 13                         

      P17   2.345,44  17 16 15 14                         

      P18   2.439,26    17 16 15                         

      P19   2.536,83      17 16                         

      P20   2.638,30        17                         
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ANEXO III       

(A que se refere o Art. 2º da Lei nº 759/2015)       
(ANEXO VII da Lei nº 563/2009)       

 ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO       

PADRÃO DE VENCIMENTOS: R$ 2.004,89       

                                              

CARGA HORARIA 40 HORAS - NIVEL SUPERIOR       

                                              

      
Classe Padrão Valor 

Nivel         

      I II III IV                           

      

PE/IE 

P13   2.004,89  1                                 
      P14   2.085,09  2 1                               
      P15   2.168,49  3 2 1                             
      P16   2.255,23  4 3 2 1                           
      P17   2.345,44  5 4 3 2                           
      P18   2.439,26  6 5 4 3                           
      P19   2.536,83  7 6 5 4                           
      P20   2.638,30  8 7 6 5                           
      P21   2.743,83  9 8 7 6                           
      P22   2.853,59  10 9 8 7                           
      P23   2.967,73  11 10 9 8                           
      P24   3.086,44  12 11 10 9                           
      P25   3.209,90  13 12 11 10                           
      P26   3.338,29  14 13 12 11                           

      P27   3.471,82  15 14 13 12                           

      P28   3.610,70  16 15 14 13                           

      P29   3.755,13  17 16 15 14                           

      P30   3.905,33    17 16 15                           

      P31   4.061,54      17 16                           

      P32   4.224,00        17                           
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ANEXO IV 

(A que se refere o Art. 2º da Lei nº 759/2015) 
(ANEXO VIII da Lei nº 563/2009) 

 ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: R$ 1.523,55 

                                        
CARGA HORARIA 40 HORAS - NIVEL MÉDIO 

                                        
      

Classe Padrão Valor 

Nivel         
      I II III IV                     

      

PA 

P06   1.523,55  1                           
      P07   1.584,50  2 1                         
      P08   1.647,88  3 2 1                       
      P09   1.713,79  4 3 2 1                     
      P10   1.782,34  5 4 3 2                     
      P11   1.853,64  6 5 4 3                     
      P12   1.927,78  7 6 5 4                     
      P13   2.004,89  8 7 6 5                     
      P14   2.085,09  9 8 7 6                     
      P15   2.168,49  10 9 8 7                     

      P16   2.255,23  11 10 9 8                     

      P17   2.345,44  12 11 10 9                     

      P18   2.439,26  13 12 11 10                     

      P19   2.536,83  14 13 12 11                     

      P20   2.638,30  15 14 13 12                     

      P21   2.743,83  16 15 14 13                     

      P22   2.853,59  17 16 15 14                     

      P23   2.967,73    17 16 15                     

      P24   3.086,44      17 16                     

      P25   3.209,90        17                     
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LEI Nº 760/2015
Publicação Nº 17266

LEI Nº 760/2015

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
DOAR CAMAS, COLCHÕES, COLCHONETES, REFRIGE-
RADORES E FOGÕES, A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E A SUA INCLUSÃO NOS PLANEJAMENTOS 
DE GOVERNO PPA, LDO E LOA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Esta-
do do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe con-
fere o inciso V do Art. 57 da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar camas, 
colchões, colchonetes, refrigeradores e fogões da forma do 
anexo único desta Lei, para as famílias atingidas pelo incên-
dio ocorrido no dia 20/05/2015, no bairro Cinco Casinhas, 
neste Município.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 6.851,50 
(seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta 
centavos) no orçamento vigente, para atender as despe-
sas provenientes do cumprimento do disposto no art. 1º 
desta Lei, na seguinte dotação orçamentária:

009 - Secretaria Municipal de assistência Social

004 – FMAS/Atenção Básica

08 – Assistência Social

244 – Assistência Comunitária

0013 – Proteção Social Básica

2.049 – Realização de Atividades Sociais com recursos do 
FUNCOP

3.3.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita (F- 257-
FR1399000004) R$ 6.851,50

Art. 3º - Os recursos para cobertura da despesa citada 
no art. 1º desta Lei, no valor de R$ 6.851.50 (seis mil, 
oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) 
serão provenientes do superávit financeiro apurado em 
31/12/2014 da conta bancária nº 22.116.867 – FUNCOP, 
agência Banestes.

Art. 4º - Fica autorizada a inclusão dos elementos de des-
pesa que se refere o Art. 2º desta Lei nos instrumentos de 
planejamentos: Plano Plurianual (PPA) 2014 – 2017 - Lei 
nº 725/2013, Lei de Diretrizes Orçamentária nº. 745/2014 
e Lei Orçamentária Anual n.º 746/2014.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de Junho de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

LEI Nº 760/2015

ANEXO ÚNICO

QUANTIDADE DOS BENS A SEREM DOADOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: ITENS 01, 02, 03

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: ITENS 04, 05, 06

Item Quant. Unid. Especificação Valor Unitário até (R$) Valor Total 
até (R$)

01 4 Unid. Fogão a gás de Piso 4 bocas cor branco. 289,90 1.159,60

02 4 Unid.

Refrigerador 01 porta com capacidade de 280 
litros. Classe A, selo Procel. Com gavetão de le-
gumes e verduras e 3 prateleiras de vidro tem-
perado. Cor Branco. 

899,00 3.596,00

03 1 Unid.

Cama de Casal em MDF com pintura / revesti-
mento do fundo: pintura UV e

acabamento em verniz UV.Medindo 114x200x-
138cm. 

299,90 299,90



19/06/2015 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 283

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 46

04 6 Unid.

Cama de Solteiro pintura / revestimento do 
fundo: pintura UV;

Acabamento: verniz UV. Medindo 1,20 
x0,78x2,00

199,00 1.194,00

05 1 Unid. Colchão de Espuma para Casal D20 medin-
do128 x188 x 12 cm 305,00 305,00

06 11 Unid. Colchonete de Espuma Solteiro D20 medin-
do188 x78 x 04 cm 27,00 297,00

NOMES DOS DONATÁRIOS E BENS A SEREM DOADOS

A) Luiz Schelemberg inscrito no CPF nº: 653.734.567-72

Item Qtd. Unid. DESCRIÇÃO

1 1 Unid. Fogão a gás de Piso 4 bocas cor branco.

2 1 Unid. Refrigerador 01 porta com capacidade de 280 litros. Classe A, selo Procel. Com gavetão de 
legumes e verduras e 3 prateleiras de vidro temperado. Cor Branco.

B) Maria de Fátima Lima, inscrita no CPF nº 138.802.147-19

Item Qtd. Unid. DESCRIÇÃO

1 1 Unid. Fogão a gás de Piso 4 bocas cor branco.

2 1 Unid. Refrigerador 01 porta com capacidade de 280 litros. Classe A, selo Procel. Com gavetão de 
legumes e verduras e 3 prateleiras de vidro temperado. Cor Branco.

4 1 Unid.
Cama de Solteiro pintura / revestimento do fundo: pintura UV;

Acabamento: verniz UV. Medindo 1,20 x0,78x2,00

6 2 Unid. Colchonete de Espuma Solteiro D20 medindo188 x78 x 04 cm

C) Elza Batista Brito, inscrita no CPF nº 166.500.157-76

Item Qtd. Unid. DESCRIÇÃO

1 1 Unid. Fogão a gás de Piso 4 bocas cor branco.

2 1 Unid. Refrigerador 01 porta com capacidade de 280 litros. Classe A, selo Procel. Com gavetão de 
legumes e verduras e 3 prateleiras de vidro temperado. Cor Branco.

4 3 Unid.
Cama de Solteiro pintura / revestimento do fundo: pintura UV;

Acabamento: verniz UV. Medindo 1,20 x0,78x2,00

6 5 Unid. Colchonete de Espuma Solteiro D20 medindo188 x78 x 04 cm

D) Adeilton Silva dos Santos, inscrito no CPF nº 884.336.337-91, 

Item Qtd. Unid. DESCRIÇÃO

1 1 Unid. Fogão a gás de Piso 4 bocas cor branco.

2 1 Unid. Refrigerador 01 porta com capacidade de 280 litros. Classe A, selo Procel. Com gavetão de 
legumes e verduras e 3 prateleiras de vidro temperado. Cor Branco.

3 1 Unid. Cama de Casal em MDF com pintura / revestimento do fundo: pintura UV e acabamento em 
verniz UV.Medindo 114x200x138cm.

4 2 Unid.
Cama de Solteiro pintura / revestimento do fundo: pintura UV;

Acabamento: verniz UV. Medindo 1,20 x0,78x2,00

5 1 Unid. Colchão de Espuma para Casal D20 medindo128 x188 x 12 cm

6 4 Unid. Colchonete de Espuma Solteiro D20 medindo188 x78 x 04 cm
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PORTARIA Nº 020/2015
Publicação Nº 17247

PORTARIA Nº 020/2015

DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE ALVARÁ PROVISÓRIO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS de São Roque do Canaã, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, e considerando 
o conteúdo do processo administrativo nº 001538/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar o alvará provisório de nº 006/2015, com 
data de emissão em 13 de junho de 2015 e com validade 
até 21 de junho de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos a partir de 18 de junho de 2015.

São Roque do Canaã – ES, 18 de Junho de 2015.

RODRIGO NEGRELLI

Sec. Municipal de Administração e Finanças

Serra

prEfEiturA

112/2013
Publicação Nº 17284

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
Nº 112/2013 PROCESSO Nº 29328/2015. Partes: Mu-
nicípio da Serra e Jorge Adão Barcelos. Objeto: Prorroga-
ção por 12 (doze) meses a partir de 06/06/2015.

Data de assinatura: 03 de junho de 2015.

Samuel Dias de Souza Filho

Secretário de Serviços

EXTRATO DE RE RATIFICAÇÃO 

Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo n. 
º 4793/2015, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8.666/93, 
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto 
Procurador Geral Adjunto, Dr. Flávio Narciso Campos, 
as fls. 46 a 50 dos autos, objetivando a contratação de 
empresa para realização de show musical com Rômulo 
Arantes.

Onde se lê: valor de R$10.000,00(dez mil reais).

Leia-se: valor de R$8.000,00(oito mil reais).

Publicado em, 27 de abril de 2015.

ADITIVO AO CONTRATO 180/2013
Publicação Nº 17310

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 180/2013- 3º ADITIVO

CONTRATADO: ÔNIX CONSTRUÇÕES S/A

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO HI-
DRÁULICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JACARAÍPE.

OBJETIVO: REPLANILHAMENTO 

COM ALTERAÇÃO DO VALOR DO 

CONTRATO.

NOVO VALOR: R$ 11.838.071,39

PROCESSO Nº 62.751/2012 

AVISO REVOGAÇÃO MPP019/2014
Publicação Nº 17290

AVISO DE REVOGAÇÃO

O MUNICIPIO DA SERRA/ES, por intermédio 
da Secretária de Ação Social vem tornar público a 
REVOGAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2014, 
destinado a Contratação de empresas para prestação de 
serviços funerários, com fornecimento de urnas mortuárias, 
de acordo com a justificativa desta Secretaria às folhas 
158 a 166 e Parecer DOUTO Procurador Municipal às folhas 
168 a 171, com fulcro no art. 49 § 3 da Lei nº 8.666/93. 
Desta forma, fica garantido aos interessados o direito ao 
contraditório e a ampla defesa no prazo de 05(cinco) dias. 

Serra, 18 de junho de 2015.

Regilene Mazzariol Tononi

Secretaria de Ação Social - SEMAS
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CONTRATO 171/2015
Publicação Nº 17260

EXTRATO DE CONTRATO 
Nº 171/2015 
PROCESSO Nº 93.113/2014
Partes: Prefeitura Municipal da Serra e a empresa Connect 
Construções e Incorporações Ltda Objeto: Execução dos 
serviços de drenagem e recuperação de erosão na Avenida 
Vitória no bairro Serra Dourada I, neste Município. 
Vigência: 06 (seis) meses. 
Valor: R$ 529.653,39
Dotação Orçamentária: 
08.01.00 - 15.451.0100.2.053
4.4.90.51.00 
Vínculos: 1.000.0000
Data da assinatura: 10/06/2015

DECRETO
Publicação Nº 17287

DECRETO Nº 6177, DE 12 DE JUNHO DE 2015
Nomeia Assessor de Auditoria - CGM.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das 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 CARLOS ROBERTO BRAGA CARNEIRO 
JÚNIOR, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR 
DE AUDITORIA - CC-3 da Controladoria Geral do Município 
- CGM, com remuneração e atribuições previstas em leis 
específicas.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio Municipal em Serra, em 12 de junho de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

LEI
Publicação Nº 17306

LEI Nº 4.371
DISPÕE SOBRE O AUMENTO SALARIAL DOS SERVI-
DORES OCUPANTES DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLI-
COS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA, 
EXTENSIVO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA 
E PENSÕES DO MUNICÍPIO DA SERRA, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espíri-
to Santo, no uso das atribuições legais, faço saber que a 
Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedido reajuste aos vencimentos, salários 
e subsídios dos servidores ocupantes de cargos e empre-
gos públicos da Administração Direta e Autárquica do Mu-
nicípio da Serra, extensivo aos proventos de aposentado-

ria e pensões, que será pago da seguinte forma:
I. 2% a partir de 1º de junho do corrente ano, incidentes 
sobre os valores vigentes em 31 de maio de 2015.
II. 3% a partir de 1º de novembro do corrente ano, in-
cidentes sobre os valores vigentes em 31 de outubro de 
2015.
III. 4% a partir de 1º de abril de 2016, incidentes sobre os 
valores vigentes em 31 de março de 2016.
Parágrafo Único. Excetua-se ao disposto no caput deste 
artigo o subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito.
Art. 2º Fica instituído o menor valor de vencimento ou 
salário dos servidores do Município da Serra, que será al-
cançado, por meio de abono variável a ser aplicado após a 
concessão do reajuste previsto no caput deste artigo, na 
forma fixada abaixo:
I. R$ 820,00 a partir de 1º de junho do corrente ano.
II. R$ 880,00 a partir de 1º de Janeiro de 2016.
Art. 3º Fica instituído o menor valor de vencimento ou 
salário mensal dos servidores do Município da Serra, inte-
grantes do quadro do magistério municipal, que será al-
cançado por meio de abono variável a ser aplicado após a 
concessão do reajuste previsto no caput deste artigo, na 
forma fixada abaixo:
I. R$ 1.200,00 a partir de 1º de junho de 2015.
II. R$ 1.360,00 a partir de 1º de janeiro de 2016.
Art. 4º Fica instituído para os ocupantes dos cargos de 
Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate as 
Endemias do Município da Serra o menor valor de venci-
mento ou salário mensal, fixado da seguinte forma:
I. R$ 850,00 a partir de 1º de junho de 2015
II. R$ 900,00 a partir de 1º de novembro de 2015.
III. R$ 1.014,00 a partir de 1º de janeiro de 2016.
Art. 5º Fica concedida a gratuidade do vale transporte aos 
estagiários e aos servidores que percebam mensalmente 
até R$ 1.250,00, considerando na base de cálculo, além do 
salário base do cargo efetivo ou comissionado, as parcelas 
correspondentes à opção do cargo comissionado, função 
gratificada e demais gratificações, excluídos os adicionais 
e demais vantagens de natureza pessoal.
Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 18 de junho de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO
Publicação Nº 17285

 NOTIFICAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, 
de 20 de março de 1997, comunico a V. Sa. que o Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES efetuou no 
dia 27 de abril de 2015, liberação de recursos financeiros 
no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões), para esse 
Município, destinados à Obras de Infraestrutura Urbana 
Decisão nº 5559 , no âmbito do Programa de Investimento 
– Contrato de Financiamento nº 65661/1 – BANDES/
PROINVESTE CAPIXABA.
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Viana

prEfEiturA

 RESUMO_CT_030_2015
Publicação Nº 17282

RESUMO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMO-
DATO E OUTRAS AVENÇAS Nº. 030/2015.

Processo nº. 766/2015.
Contrato nº. 030/2015.

Comodatário: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Comodante: ZETRASOFT LTDA.

Objeto: Conforme dispõe o permissivo, contido no artigo 
579 e seguintes do Código Civil, o COMODANTE dá em 
comodato ao COMODATÁRIO, e este aceita, a cessão do 
Direito de Uso do Licenciamento do ECONSIG – Sistema 
Eletrônico, via Internet, de Reserva de Margem e Controle 
de Consignações, com desconto em Folha de Pagamento, 
e Outras Avenças e Módulo do Servidor de propriedade do 
COMODANTE.

Vigência: pelo período de 36 (trinta e seis) meses, contados 
a partir da assinatura deste instrumento contratual.

Viana/ES, 01 de junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 146/2015
Publicação Nº 17235

DECRETO Nº 146/ 2015

Aprova o parcelamento do solo caracterizado como 
Desmembramento da Área “A”, localizada na Estra-
da para Biriricas e Estrada para Três Barras, Biriri-
cas, neste Município, a requerimento de Erildo Antô-
nio Kieffer.

O PREFEITO MUNCIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, em suas atribuições conferidas pelo inciso IV, art. 
60, da Lei Orgânica Municipal, e,
CONSIDERANDO disposições da Lei Federal 6766, de 19 de 
dezembro de 1979, e, da Lei Municipal 2681, de 14 de outu-
bro de 2014 e o processo administrativo nº 007968/ 2015,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o parcelamento do solo caracteri-
zado como desmembramento da Área “A”, localizada na 
Estrada para Biriricas e Estrada para Três Barras, Birircas, 
neste Município, a requerimento de Erildo Antônio Kieffer, 
em conformidade com o documento apresentado, devida-
mente registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1º 
Ofício de Viana, o Área “A” – matrícula nº 3419, do livro 
02 - L, e planta aprovada pelo Departamento de Estudos e 
Coordenação de Projetos - DECOP.

Art. 2º. A situação atual da Área A a ser desmembrado, 
compreende a seguinte forma e confrontação:

I - frente: com a Estrada para Biriricas e Estrada para 
Três Barras, em três segmentos de reta, medindo (91,90+ 
134,00+37,10), totalizando 263,00m (duzentos e sessen-
ta e três metros lineares);

II - fundos: com Arilton Kieffer Vieira, em três segmen-
tos de reta, medindo (91,40+80,00+119,10), totalizando 
290,50m (duzentos e noventa metros e cinquenta decíme-
tros lineares);

III - lado direito: com Luzia Maria Wolkers Kieffer, em 
quatro segmentos de reta, medindo (284,70+298,20+ 
261,00+193,00), totalizando 1.036,90m (mil e trinta e 
seis metros e noventa decímetros lineares);

IV - lado esquerdo: com Córrego Biriricas, Elza Maria Bel-
soff Endlich e Creuza da Penha Machado, em dez segmen-
tos de reta, medindo (282,20+186,00+145,20+37,70+6
7,50+122,10+150,00+19,30+77,70+71,70), totalizando 
1.159,40m (mil cento e cinquenta e nove metros e qua-
renta decímetros lineares);

V - perímetro: 2.749,80m (dois mil setecentos e quarenta 
e nove metros e oitenta decímetros lineares); e,

VI - área: 235.000,00m² (duzentos e trinta e cinco mil 
metros quadrados).

Art. 3º. Fica desmembrada a área a que se refere o art. 
2º desde Decreto em Área “A” (Remanescente), Área de 
Servidão (Inserida na Área “A”) e Área “A1” (A ser doada 
ao Município), passando a se configurar da seguinte forma 
e com as seguintes confrontações:

§1º. ÁREA “A” (REMANESCENTE):

I - frente: com a Estrada para Biriricas e Estrada para 
Três Barras, em três segmentos de reta, medindo 
(91,90+134,00+37,10), totalizando 263,00m (duzentos e 
sessenta e três metros);

II - fundos: com Arilton Kieffer Vieira, em três segmen-
tos de reta, medindo (91,40+80,00+119,10), totalizando 
290,50m (duzentos e noventa metros e cinquenta decíme-
tros lineares);

III - lado direito: com Luzia Maria Wolkers Kieffer, em quatro seg-
mentos de reta, medindo (284,70+298,20+261,00+193,00), 
totalizando 1.036,90m (mil trinta e seis metros e noventa 
decímetros lineares);

IV - lado esquerdo: com Corrego Biriricas, Elza Maria Belso-
ff Endlick, Creuza da Penha Machado e Área “A1”, em qua-
torze segmentos de reta, medindo (282,20+186,00+145,2
0+37,70+67,50+122,10+125,15+7,00+15,00+7,00+10,
05+19,30+77,70+71,70), totalizando 1.173,60m (mil cen-
to e setenta e três metros e sessenta decímetros lineares);

V - perímetro: 2.764,00m (dois mil setecentos e sessenta 
e quatro metros); e,

VI - área: 234.895,00m² (duzentos e trinta e quatro mil 
oitocentos e noventa e cinco metros quadrados).

§2º. Esta inserida na Área “A” a Área de Servidão para 
acesso a Área “A1” desmembrada a ser Doada ao Muni-
cipio, que compreende a seguinte forma e confrontação:
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I – ÁREA DE SERVIDÃO:

a) frente: com a Estrada para Biricas, em um segmento 
de reta, medindo 2,13m (dois metros e treze decímetros 
lineares);

b) fundos: com a Área “A” (Remanescente), em um seg-
mento de reta, medindo 8,00m (oito metros lineares);

c) lado direito: com Área “A” (Remanescente), em dois 
segmentos de reta, medindo (3,45+20,86), totalizando 
24,31m (vinte e quatro metros e trinta e um decímetros 
lineares);

d) lado esquerdo: com a Área “A1” (A ser doada ao Mu-
nicípio) e Área “A” (Remanescente), em três segmentos 
de reta, medindo (15,70+7,31+4,34), totalizando 27,35m 
(vinte e sete metros e trinta e cinco decímetros lineares);

e) perímetro: 61,79m (sessenta e um metros e setenta e 
nove decímetros lineares); e,

f) área: 93,51m² (noventa e três metros e cinquenta um 
decímetros quadrados).

§3º. ÁREA “A1” (A SER DOADA AO MUNICÍPIO):

I - frente: com a Área de Servidão, em um segmento de 
reta, medindo 15,00m (quinze metros);

II - fundos: com Elza Maria Belsoff Endlich, em um seg-
mento de reta, medindo 15,00m (quinze metros lineares);

III - lado direito: com a Área “A” (Remanescente), em um 
segmento de reta, medindo 7,00m (sete metros lineares);

IV - lado esquerdo: com a Área “A” (Remanescente), em um 
segmento de reta, medindo 7,00m (sete metros lineares);

e) perímetro: 44,00m (quarenta e quatro metros linea-
res); e,

f) área: 105,00m² (cento e cinco metros quadrados).

Art. 5º. Área será destinada única e exclusivamente para 
que seja instalada a Unidade de Pronto Atendimento, que 
será mantida pelo Município.

Art. 6º. No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da aprovação do projeto de parcelamento de solo 
caracterizado como desmembramento de área, deve o in-
teressado registra-lo em Cartório de Registro de Imóveis, 
sob pena de caducidade.

Art. 7º. A edificação nas áreas resultantes deste desmem-
bramento depende de inscrição no Cartório de Registro de 
Imóveis.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Viana/ES, 18 de Junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA
Prefeito Municipal de Viana

CARLOS HENRIQUE GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável

DECRETO Nº 147/2015
Publicação Nº 17308

DECRETO Nº 147/ 2015

Aprova o parcelamento do solo caracterizado como 
Desmembramento da Área “3”, localizada na Rua 
Castorina Rodrigues Siqueira, s/nº, Bairro Ribeira, 
neste Munícipio, a requerimento de Fábio Samuel Si-
queira Fantin.

O PREFEITO MUNCIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, em suas atribuições conferidas pelo inciso IV, art. 
60, da Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO disposições da Lei Federal 6766, de 19 
de dezembro de 1979, e, da Lei Municipal 1301, de 21 de 
dezembro de 1995, bem como o processo administrativo 
nº 012054/ 2014 e o Parecer Técnico nº 008/ 2014, do 
Departamento de Estudos e Coordenação de Projetos, da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o parcelamento do solo caracteriza-
do como desmembramento da Área “1”, localizada na Rua 
Castorina Rodrigues Siqueira, s/n, Bairro Ribeira, neste 
Munícipio, a requerimento de Fábio Samuel Siqueira Fan-
tin, em conformidade com o documento apresentado, de-
vidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis 
do 1º Ofício de Viana, a Área “3”– matrícula nº 5130, do 
livro 2-N, e planta aprovada pelo Departamento de Estu-
dos e Coordenação de Projetos - DECOP.

Art. 2º. A situação atual da Área “3” a ser desmembrada, 
compreende a seguinte forma e confrontação:

I - frente: com a Rua Castorina Rodrigues Siqueira, em um 
segmento de reta, medindo 32,51m (trinta e dois metros e 
cinquenta e um decímetros lineares);

II - fundos: para Ferrovia Centro Atlântica e para Virc-
Comércio e Transportes Ltda, em dois segmentos de reta, 
medindo (7,83+51,45), totalizando 59,28m (cinquenta e 
nove metros e vinte e oito decímetros lineares);

III - lado direito: com Maria da Penha Siqueira Fantin, em 
um segmento de reta medindo 83,75m (oitenta e três me-
tros e setenta e cinco decímetros lineares);

IV - lado esquerdo: com áreas “A” e “B” e com Geraldo 
Antônio Siqueira Fantin, em três segmentos de reta, me-
dindo (50,00+26,00+37,50), totalizando 113,50m (cento 
e treze metros e cinquenta decímetros lineares);

V - perímetro: 289,04m (duzentos e oitenta e nove metros 
e quatro decímetros lineares); 

VI - área: 3.799,10m² (Três mil setecentos e noventa e 
nove metros e dez decímetros quadrados).

Art. 3º. Fica desmembrada a área a que se refere o art. 2º 
desde Decreto em ÁREA “”C”” (REMANESCENTE) e ÁREA 
“C.1”, passando a se configurar da seguinte forma e com 
as seguintes confrontações:

I - ÁREA “C” (REMANESCENTE):

a) frente: com a Rua Castorina Rodrigues Siqueira, em um 
segmento de reta, medindo 22,51m (vinte e dois metros e 
cinquenta e um decímetros lineares);



19/06/2015 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 283

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 51

b) fundos: com a Área “C.1”, ( a ser desmembrada ) em 
um segmento de reta, medindo 22,51m (vinte e dois me-
tros e cinquenta e um decímetros lineares);

c) lado direito: com Maria da Penha Siqueira Fantin, em 
um segmento de reta, medindo 62,00m (sessenta e dois 
metros lineares);

d) lado esquerdo: com a Área “C.1”, ( a ser desmembrada 
) em um segmento de reta, medindo 62,00m (sessenta e 
dois metros lineares);

e) perímetro: 169,02m (cento e sessenta e nove metros e 
dois decímetros linear);

f) área: 1.395,62m² (Hum mil, trezentos e noventa e cinco 
metros e sessenta e dois decímetros quadrados).

II - ÁREA “C.1”:

a) frente: com a Rua Castorina Rodrigues Siqueira, em um 
segmento de reta, medindo 10,00 (dez metros lineares);

b) fundos: para Ferrovia Centro Atlântica e para Virc-Co-
mércio e Transportes Ltda, em dois segmentos de reta, 
medindo (7,83+51,45), totalizando 59,28m (cinquenta e 
nove metros e vinte e oito decímetros lineares);

c) lado direito: com a Área “C” (Remanesce) e Maria da Pe-
nha Siqueira Fantin, em dois segmentos de reta, medindo 
(84,51+21,75), totalizando 106,26m (cento e seis metros 
e vinte e seis decímetros lineares);

d) lado esquerdo: com áreas “A” e “B” e com Geraldo An-
tônio Siqueira Fantin, em três segmentos de reta, medindo 
(50,00+26,00+37,50), totalizando 113,50m (cento e tre-
ze metros e cinquenta decímetros lineares);

e) perímetro: 289,04m (duzentos e oitenta e nove metros 
e quatro decímetros lineares); 

f) área: 2.403,48m² (Dois mil, quatrocentos e três metros 
e quarenta e oito decímetros quadrados).

Art. 4º. No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da aprovação do projeto de parcelamento de solo 
caracterizado como desmembramento de área, deve o in-
teressado registra-lo em Cartório de Registro de Imóveis, 
sob pena de caducidade.

Art. 5º. A edificação nas áreas resultantes deste desmem-
bramento depende de inscrição no Cartório de Registro de 
Imóveis.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Viana/ES, 18 Junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

CARLOS HENRIQUE GOMES

Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável

DECRETO Nº139/2015
Publicação Nº 17251

 DECRETO N°139/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espíri-
to Santo, no uso das atribuições legais e de acordo com 
o disposto no artigo 147 da Lei Municipal 1.897/2006, e 
tendo em vista o que consta do processo administrativo 
n.º 4123/2015.

DECRETA: 

Art. 1° - Conceder a Sra. LUCIA HELENA DOS SANTOS 
– CPF n.º 558.623.227-87, o uso de área de terra no cemi-
tério do bairro Vila Bethânia, no Município de Viana, onde 
encontra-se sepultados os restos mortais de OSCALINA 
AUGUSTO DE ALMEIDA, falecida em 10/04/2013, confor-
me consta registrado às folhas 0062 - verso, no livro nº 03.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Viana-ES, 03 de junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal  
de Administração desta Prefeitura

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ERRATA DECRETO 125 E 128/2015
Publicação Nº 17267

ERRATA:

No Decreto 125/2015 datado de 01/06/2015, 
publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM, 
do dia 16/06/2015.

Onde se lê: Processo Administrativo IPREVI nº 480/2015.
Leia-se: Processo Administrativo IPREVI nº 480/2014.

ERRATA:

No DECRETO Nª 128/2015, datado de 01/06/2015, 
publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM, 
do dia 16/06/2015.

Onde se lê: Processo Administrativo IPREVI nº 
129/2015.
Leia-se: Processo Administrativo IPREVI nº 129/2014.

Viana, 18 de junho de 2015.
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ERRATA DO MVC
Publicação Nº 17288

ERRATA

No Aviso de Rescisão coma empresa MVC Componentes 
Plásticos Ltda, publicado no Diário Oficial da União – no 
dia 18.06.2015 – Seção 3.

Onde se lê:

Viana/ES, 17 de junho de 2015.

Leia-se:

Viana/ES, 09 de junho de 2015.

Viana/ES, 18 dejunho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PORTARIA 786/2015
Publicação Nº 17252

PORTARIA Nº 786/2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, 
conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do 
Município de Viana, e tendo em vista o que consta do 
processo n° 7661/2015,

RESOLVE:

Art. 1°- Conceder, ao Servidor JUAN CARLOS VICTOR 
ANTONIO ROJAS SALINAS, ocupante do cargo de pro-
vimento efetivo de AGREGADO CC1, matrícula funcional 
n° 030724-01, 02 (dois) meses, de Férias Prêmio, nos 
meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016.

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

Viana-ES, 12 de junho de 2015.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 801/2015
Publicação Nº 17314

PORTARIA Nº 801/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espí-
rito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo 
artigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Municí-
pio de Viana.

RESOLVE:

Art. 1° - EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, le-
tra ”b” da Lei nº 1.596/2001, LEANDRO FELIX MOINO, 
do cargo em comissão de Assessor Técnico IV – CPC – 4, 
na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir do dia 
08/06/2015.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana, 15 de junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

Registrada e Publicada na Secretaria  
Municipal de Administração desta Prefeitura 

JAQUELINE D’ OLIVEIRA JUBINI

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 810/2015
Publicação Nº 17257

PORTARIA Nº 810/2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, 
conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Viana,

RESOLVE:

Art. 1°- CONCEDER, férias regulamentares ao Subsecre-
tário MARCIO DORNELAS, referente ao período aquisiti-
vo 2013/2014, em dois períodos:

1° período: 15/06/2015 à 29/06/2015;

2° período: 03/08/2015 à 17/08/2015.

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

Viana-ES, 18 de junho 2015.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 740/2015
Publicação Nº 17246

*PORTARIA Nº 740/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo arti-
go 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município 
de Viana, e tendo em vista o que consta no Processo nº 
11578/2014.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder na forma do artigo 14 da Lei Municipal 
de nº 1.436/2009, à servidora SIDINEIA IMACULADA 
DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, promoção mudança de 
nível passando de MAPB-II para MAPB-III, dentro da 
mesma classe.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana-ES, 28 de maio de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração desta Prefeitura

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

*Republicado com correção.

PORTARIA Nº 767/2015
Publicação Nº 17270

PORTARIA Nº767 /2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana, de acordo com o processo nº 3834/92. 

RESOLVE:

Art. 1º - Considerar concedida, na forma do artigo 132, 
da Lei nº 1.144/92, e parecer constantes nos autos do 
processo nº 3834/1992, ao servidor RONALDO DUARTE 
MELO, 06 (seis) meses de Férias Prêmio não gozadas con-

tada em dobro referente ao decênio 1982 a 1992, para 
efeito de aposentadoria.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana-ES, 03 de junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 770/2015
Publicação Nº 17253

PORTARIA Nº 770/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana, 

RESOLVE:

Art. 1º - Averbar na ficha funcional nº 014095-01, da 
servidora ELZA DOS SANTOS QUITÍLIO, o período de 
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias, 
conforme certidão emitida pelo INSS, para efeito de apo-
sentadoria.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana-ES, 03 de junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 797/2015
Publicação Nº 17271

 PORTARIA N.º 797/2015

DETERMINA ABERTURA DE SINDICÂNCIA. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espí-
rito Santo, no uso de suas atribuições legais previstas 
no artigo 61, Inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica deste 
Município, 

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar com fundamento no artigo 189, da 
Lei Municipal 1.596/2001, a instauração de procedimen-
to administrativo de sindicância para apurar os fatos 
narrado no processo administrativo de nº 7992/2015.

Art. 2º - Deliberar que a Comissão de Sindicância po-
derá reportar-se diretamente órgãos desta Prefeitura 
Municipal de Viana, bem como aos demais órgãos da 
Administração Pública, em diligências necessárias à ins-
trução do presente procedimento.

Art. 3º - Nos termos do estabelecido no Art. 191 § 1º 
da Lei 1.596/2001, em face da quantidade de procedi-
mentos disciplinares em tramitação fica desde já de-
ferido o prazo complementar de 30 (trinta) dias, para 
conclusão do feito.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana-ES, 15 de junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Ad-
ministração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 798/2015
Publicação Nº 17272

 PORTARIA N.º 798/2015

DETERMINA ABERTURA DE SINDICÂNCIA. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no arti-
go 61, Inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica deste Município, 

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar com fundamento no artigo 189, da 
Lei Municipal 1.596/2001, a instauração de procedimento 
administrativo de sindicância para apurar responsabilida-
de quanto ao dano ao veículo Jumper Boxer Ducato, Pla-
ca ODT-1702, narrado no processo administrativo de nº 
6322/2015.

Art. 2º - Deliberar que a Comissão de Sindicância poderá 
reportar-se diretamente órgãos desta Prefeitura Municipal 
de Viana, bem como aos demais órgãos da Administração 
Pública, em diligências necessárias à instrução do presente 
procedimento.

Art. 3º - Nos termos do estabelecido no Art. 191 § 1º da 
Lei 1.596/2001, em face da quantidade de procedimentos 
disciplinares em tramitação fica desde já deferido o prazo 
complementar de 30 (trinta) dias, para conclusão do feito.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana-ES, 15 de junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Admi-
nistração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 800/2015
Publicação Nº 17249

PORTARIA Nº 800/2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, 
conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Viana,
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RESOLVE:

Art. 1°- CONCEDER, férias regulamentares à servido-
ra GILDA GONÇALVES MARTINS, referente ao pe-
ríodo aquisitivo 2014/2015, a partir de 01/07/2015 a 
30/07/2015, suspensas através da Portaria n° 260/2015.

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

Viana-ES, 15 de junho 2015.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 807/2015
Publicação Nº 17273

 PORTARIA Nº. 807/2015

DETERMINA ABERTURA DE INQUÉRITO ADMINIS-
TRATIVO DISCIPLINAR. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 
61, Inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica deste Município, e,

Considerando o relatório final da Comissão de Sindicân-
cia dos fatos narrados no processo administrativo n.º 
2191/2015, que sugeriu abertura de Inquérito Adminis-
trativo. 

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar com fundamento no artigo 193 e 
194, da Lei Municipal 1.596/2001, a instauração de IN-
QUÉRITO ADMINISTRATIVO.

Art. 2º - Deliberar que a Comissão PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO DISCIPLINAR poderá reportar-se direta-
mente órgãos desta Prefeitura Municipal de Viana, bem 
como aos demais órgãos da Administração Pública, em 
diligências necessárias à instrução do presente procedi-
mento.

Art. 3º - Nos termos do estabelecido no Art. 199 da Lei 
1.596/2001, em face da quantidade de procedimentos dis-
ciplinares em tramitação fica desde já deferido o prazo 
complementar de 60 (sessenta) dias, contados da data da 
publicação do ato de sua instauração, admitida a prorro-
gação por mais de 60 (sessenta) dias para conclusão do 
feito.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana-ES, 16 de junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº771/2015
Publicação Nº 17250

PORTARIA Nº 771/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana, de acordo com o processo nº 16345/2014. 

RESOLVE:

Art. 1º - Averbar na ficha funcional nº 050709-01, da ser-
vidora RITA DE CÁSSIA RODRIGUES DIAS, o período 
de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias, 
conforme certidão emitida pelo INSS, para efeito de apo-
sentadoria.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana-ES, 03 de junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº808/2015
Publicação Nº 17248

PORTARIA Nº 808/2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Es-
tado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, con-
ferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do Municí-
pio de Viana, e tendo em vista o que consta do processo 
n° 6712/2015,



19/06/2015 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 283

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 56

RESOLVE:

Art. 1°- Conceder, a Servidora MARIA DA PENHA DE 
ALMEIDA SILVA, ocupante do cargo de provimento efeti-
vo de Oficial Administrativo, matrícula funcional n° 40070-
01, férias prêmio suspensa pela Portaria n° 1.057/2014, 
nos meses de janeiro e fevereiro de 2016,

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

Viana-ES, 17 de junho de 2015.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECISÃO CONTRATUAL
Publicação Nº 17286

AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

CONSENSUAL

A Prefeitura de Viana-ES, torna público que procedeu a 
RESCISÃO CONSENSUAL do Contrato Administrativo nº 
017/2014, celebrado com empresa MVC COMPONENTES 
PLÁSTICOS.

Objeto : RESCISÃO CONSENSUAL do Contrato Adminis-
trativo para construção de Creches do Programa Pró-In-
fância, utilizando-se do Projeto Padrão do FMDE, em con-
formidade com os Art. 78, ítem XVI e Art. 79, ítem II da 
Lei 8.666/93.

Viana/ES, 09 de junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESCISÃO ALICE ROCHA PAES
Publicação Nº 17295

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. ---------/2013.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação 
de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir o 
Contrato Administrativo, a pedido da Sr.ª ALICE ROCHA 
PAES, exercendo a função de PROFESSOR PA III, a partir 
do dia 18/06/2015.

Viana/ES, 18 junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

ALICE ROCHA PAES

CPF. 867.378.727-00

RESCISÃO DAYANA
Publicação Nº 17297

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 130/2014.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da Srª. 
DIOVANA FERREGUETTI DE OLIVEIRA, exercendo a 
função de Professor Mapa - III (Ensino Fundamental), a 
partir do dia 19/06/2015.

Viana/ES, 19 de junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

DIOVANA FERREGUETTI DE OLIVEIRA

CPF: 077.433.817-22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 387/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da Srª. 
ELECILDA CRESPO MALVERDI COELHO, exercendo a 
função de Auxiliar de Creche, a partir do dia 11/03/2015.

Viana/ES, 23 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 388/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da Srª. ELCI 
FERREIRA SALOMÃO, exercendo a função de Professor 
Mapa - III (Educação Infantil), a partir do dia 23/02/2015.

Viana/ES, 26 de fevereiro de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 379/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da Srª. 
LESLAINE MANDATO MORAES, exercendo a função de 
Professor Mapa - III (Projeto Temas transversais), a partir 
do dia 19/02/2015.

Viana/ES, 26 de fevereiro de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 389/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação 
de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir 
o Contrato Administrativo a pedido da Srª. ARMANDA 
ALVES DO VALE, exercendo a função de Professor Mapa - 
III (Educação Infantil), a partir do dia 24/02/2015.

Viana/ES, 26 de fevereiro de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 390/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido do Sr. PAULO 
HENRIQUE DE SOUZA LIMA, exercendo a função de 
Professor Mapb - III (Educação Física), a partir do dia 
27/02/2015.

Viana/ES, 17 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 391/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da Srª. 
VALERIA DO CARMO SIMÕES SODRÉ, exercendo a 
função de Professor Mapb - III (Ciências), a partir do dia 
04/03/2015.

Viana/ES, 17 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 392/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da Srª. 
THAYS DOS REIS CARVALHO, exercendo a função de 
Auxiliar de Creche a partir do dia 18/03/2015.

Viana/ES, 19 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 393/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação 
de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir o 
Contrato Administrativo a pedido da Srª. SANDRA FEU 
MATTOS DE OLIVEIRA, exercendo a função de Auxiliar 
de Creche, a partir do dia 16/03/2015.

Viana/ES, 17 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 394/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da Srª. 
SANDRA MARA ALVES LEAL DO AMARAL, exercendo a 
função de Professor Mapa - III (Educação Infantil), a partir 
do dia 03/03/2015.

Viana/ES, 03 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 395/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação 
de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir o 
Contrato Administrativo a pedido da Srª. GERUSA FACCO, 
exercendo a função de Auxiliar de creche, a partir do dia 
13/03/2015.

Viana/ES, 18 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 379/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da Srª. 
LESLAINE MANDATO MORAES, exercendo a função de 
Professor Mapa - III (Projeto Temas transversais), a partir 
do dia 19/02/2015.

Viana/ES, 26 de fevereiro de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 396/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da Srª. RENY 
AZEVEDO, exercendo a função de Professor Mapa - III 
(Educação Infantil), a partir do dia 27/02/2015.

Viana/ES, 02 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 397/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da Srª. 
LUCIANA NUNES PODRATZ, exercendo a função de 
Professor Mapa - III (Projeto Temas transversais), a partir 
do dia 05/03/2015.

Viana/ES, 06 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 398/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação 
de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir 
o Contrato Administrativo a pedido do Sr. RODRIGO 
APARECIDO MENDES DE SOUZA, exercendo a função 
de Professor Mapb - III (Educação Física), a partir do dia 
26/02/2015.

Viana/ES, 02 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 399/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da Srª. 
PALOMA MORATTI DA SILVA, exercendo a função de 
Professor Mapa - III (Educação Infantil), a partir do dia 
03/03/2015.

Viana/ES, 03 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 095/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da Srª. 
MARTA PEREIRA LOPES DA FONSECA, exercendo a 
função de Professor Mapb - III (Língua Portuguesa), a 
partir do dia 02/03/2015.

Viana/ES, 09 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 400/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido do Sr. YURE 
POLESE PATUZO, exercendo a função de Professor Mapb 
- III (Educação Física), a partir do dia 19/03/2015.

Viana/ES, 25 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 401/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da Srª. 
ARIANE MARQUES BATISTA, exercendo a função de 
Auxiliar de Creche, a partir do dia 20/03/2015.

Viana/ES, 23 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 402/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação 
de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir o 
Contrato Administrativo a pedido da Srª. MYRIAN DE 
ASSIS BARBOSA, exercendo a função de Professor Mapb 
- III (Artes), a partir do dia 20/03/2015.

Viana/ES, 23 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 403/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação 
de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir o 
Contrato Administrativo a pedido da Srª. GEIZA DIAS 
DA SILVA, exercendo a função de Professor Mapb - III 
(Geografia), a partir do dia 02/03/2015.

Viana/ES, 03 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 404/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação 
de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir 
o Contrato Administrativo a pedido da Srª. DAYANNA 
PINTO GONÇALVES, exercendo a função de Professor 
Mapb - III (Educação Física), a partir do dia 20/02/2015.

Viana/ES, 23 de fevereiro de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 405/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da Srª. 
JOSIANE GERHARDT, exercendo a função de Professor 
Mapa - III (Ensino Fundamental 1º ao 3º ano), a partir do 
dia 03/03/2015.

Viana/ES, 11 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 406/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação 
de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir o 
Contrato Administrativo a pedido da Srª. FRANCIELLI 
OLIVEIRA CORDEIRO EMERIQUE, exercendo a função 
de Professor Mapb - III (Artes), a partir do dia 10/02/2015.

Viana/ES, 23 de fevereiro de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. _____/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da Srª. 
ELIANGELA NASCIMENTO VALIM, exercendo a função 
de Professor Mapa - III (Educação Especial Interprete de 
Libras), a partir do dia 13/03/2015.

Viana/ES, 17 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. _____/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da Srª. 
JESSICA KARINA SILVA FERREIRA, exercendo a 
função de Professor Mapb - III (Educação Física), a partir 
do dia 16/04/2015.

Viana/ES, 23 de abril de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. _____/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação 
de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir 
o Contrato Administrativo a pedido da Srª. BARBARA 
USBERT LEAL, exercendo a função de Professor Mapa 
- III (Ensino Fundamental 4º e 5º ano), a partir do dia 
01/04/2015.

Viana- ES, 31 de março de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 299/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação 
de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir 
o Contrato Administrativo a pedido do Sr. GILCINÉLIO 
SERAFIM, exercendo a função de Professor Mapb - III 
(Língua Portuguesa), a partir do dia 30/03/2015.

Viana- ES, 22 de abril de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

RESCISÃO ELIANA 
Publicação Nº 17298

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. /2014.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo da Sr.ª ELIANE 
MATIAS CORREA, exercendo a função de Técnico de 
Enfermagem, a partir do dia 02/06/2015.

Viana/ES, 17 junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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RESCISÃO GEOVANE
Publicação Nº 17299

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 506/2013.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação 
de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir o 
Contrato Administrativo, Sr.ª GEOVANE SOUSA SANTOS 
, exercendo a função de Técnico de Enfermagem , a 
partir do dia 26/05/2015.

Viana/ES, 18 junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

RESCISÃO MARIA CELIA 
Publicação Nº 17300

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 551/2013.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação 
de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir o 
Contrato Administrativo, a pedido da Sr.ª MARIA CELIA 
OLIVEIRA DO NASCIMENTO, exercendo a função de 
Enfermeira, a partir do dia 02/05/2015.

Viana/ES, 18 junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

RESCISÃO MARIA LUCIA 
Publicação Nº 17302

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 263/2014.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação 
de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir o 
Contrato Administrativo, Sr.ª MARIA LUCIA ROBERTO 
, exercendo a função de Técnico de Enfermagem , a 
partir do dia 26/05/2015.

Viana/ES, 18 junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

RESCISÃO POLIANA 
Publicação Nº 17303

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 585/2013.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo, a pedido da Sr.ª 
POLIANA VIEIRA MARIANI, exercendo a função de 
ODONTOLOGO, a partir do dia 03/06/2015.

Viana/ES, 18 junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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RESCISÃO SIMONE 
Publicação Nº 17305

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RECURSOS HUMANOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 659/2014.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de 
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de 
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve 
Rescindir o Contrato Administrativo, a pedido da Sr.ª 
SIMONE GASPARINI SANTOS, exercendo a função de 
Técnico de Enfermagem, a partir do dia 16/05/2015.

Viana/ES, 18 junho de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

RESUMO DE DECRETOS 135, 136, 137, 138/2015
Publicação Nº 17254

 DECRETO Nº 135/2015, de 03/06/2015.

RETIFICA O Decreto n°101/2015 que Concede o be-
nefício previdenciário de aposentadoria voluntária 

por idade, com proventos proporcionais, à servidora 
Marly da Silva Pimentel.

DECRETO Nº136/2015, de 03/06/2015.

RETIFICA o Decreto nº 077/2015 que Concede o 
benefício previdenciário de aposentadoria volun-
tária por tempo de contribuição, com proventos 
integrais, à servidora Neuza Maria Gonçalves dos 
Santos Gonoring.

DECRETO Nº 137/2015, de 03/06/2015.

RETIFICA o Decreto 086/2015, que concede o bene-
fício previdenciário de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, à 
servidora Maria José da Conceição Freire.

DECRETO Nº 138/2015, de 03/06/2015.

RETIFICA o Decreto 098/2015, que Concede o bene-
fício previdenciário de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, à 
servidora Maria Aparecida de Siqueira Carvalho.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREVI

ADELEIA RUFINO

DIRETORA DE BENEFÍCIOS DO IPREVI

Vila Valério

câMArA MunicipAl

PORTARIA 015/2015
Publicação Nº 17243

PORTARIA N.º 015/2015 de 27 de maio de 2015. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, do Estado do Espírito Santo, usando de suas prerroga-
tivas regimentais, 

R E S O L V E:
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Art 1º. FAZER uma viagem, juntamente com a Servidora VANESA DA SILVA PIANNO – Chefe do Departamento de Admi-
nistração e Pessoal, à cidade de Domingos Martins-ES, para se reunir com técnicos da Empresa E & L Produções de 
Software Ltda, nos dias 28 e 29 de maio, objetivando solucionar problemas no sistema GMP (Almoxarifado e Patrimônio) 
para concluir a prestação de contas bimestral da Câmara Municipal de Vila Valério, uma vez que não foi possível resolvê-
-los através da conexão remota. 

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vila Valério-ES, em 27 de maio de 2015.

ADAIR GRIGOLETO

Presidente 

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra:

FLÁVIO CAETANO

1º. Secretário

PORTARIA 016/2015
Publicação Nº 17245

PORTARIA N.º 016/2015 de 01 de junho de 2015. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, do Estado do Espírito Santo, usando de suas prerroga-
tivas regimentais, 

R E S O L V E:

Art 1º. FAZER uma viagem à cidade de Domingos Martins-ES, para se reunir com o Diretor da Empresa E & L Pro-
duções de Software Ltda, no dia 02 de junho do corrente ano, objetivando discutir falhas no cumprimento do Contrato nº 
003/2015, celebrado entre a Câmara Municipal de Vila Valério e a referida empresa. 

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vila Valério-ES, em 01 de junho de 2015.

ADAIR GRIGOLETO

Presidente 

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra:

FLÁVIO CAETANO

1º. Secretário
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