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Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 040.2015 - EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 127.2015

Publicação Nº 22748

Aviso de Homologação

Pregão Presencial Nº 040/2015-Proc Nº 
5330/2015 

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais 
e principalmente as regras da Lei 8.666/93, HOMOLOGO 
o Pregão Presencial em epígrafe, em favor da empresa 
Hidroluz Material Elétrico Ltda - ME, no valor global de 
R$ 55.655,00 (cinquenta e cinco mil seiscentos e cinquen-
ta e cinco reais).

Afonso Cláudio/ES, em 24 de agosto de 2015.

Wilson Berger Costa

Prefeito Municipal

Extrato Ata de Registro de Preços - ATA Nº 
127/2015

Proc. nº 005330/2015

Pregão Presencial nº 040/2015

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES

Empresa: Hidroluz Material Elétrico Ltda ME - CNPJ nº 
10.644.182/0001-97

Objeto: aquisição de material elétrico (lâmpadas, fios, ca-
bos e outros) atendendo a Sec. Mun. de Cultura e Turismo

Valor total: R$ 55.655,00 (cinquenta e cinco mil seiscentos 
e cinquenta e cinco reais).

Validade: 24/08/15 a 23/08/16

Afonso Cláudio/ES, em 24 de agosto de 2015.

Elilda Maria Bissoli

Pregoeira/Preseidente CPL

Água Doce do Norte

Prefeitura

RESOLUÇÃO Nº 001
Publicação Nº 22784

RESOLUÇÃO N° 001, de 24 de agosto de 2015

Determina adequações no projeto de implantação do Lo-
teamento Mont Ararat, de que trata o processo adminis-
trativo nº 6876/2014.

O Conselho Municipal de Desenvolvimento da Cidade – 
CMDC, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO que cabe ao CMDC avaliar projetos de 
implantação de loteamentos que tenham fatores impediti-
vos de sua aprovação com vistas a deliberar, à luz da segu-
rança pública e do desenvolvimento local sustentável, pela 
confirmação da negativa ou pela aprovação do projeto.

CONSIDERANDO que a área de engenharia da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbano opinou pela negativa 

de aprovação do projeto de implantação do Loteamento 
Mont Ararat, em razão da alta declividade encontrada em 
diversos pontos do mesmo.

CONSIDERANDO que o CMDC, reunido em sessão plenária 
neste dia, conforme ata nº 2, decidiu pela determinação de 
alterações no projeto de implantação do loteamento Mont 
Ararat com vistas a retirar do mesmo pontos que impedem 
sua aprovação e cuja relevância não pode ser desprezada, 
por importarem em risco para a segurança pública.

RESOLVE:

Art. 1º - Notificar o loteador, Sr. João Vitor Elizeu Cerquei-
ra, para proceder à alteração no projeto do loteamento 
com vistas expurgar e alterar a destinação de quadras, 
conforme se passa a demonstrar, com vistas a prevenir 
riscos de desabamentos.

Art. 2° - As atuais quadras C12, C14 e C15 deverão ser 
transformadas em áreas verdes.
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Art. 3º - A atual quadra C13 poderá ser transformada em 
área destinada à implantação de equipamentos públicos e 
comunitários ou em área verde.

Art. 4º - A rua “B” deverá ser transformada em área verde. 

Art. 5º - Desde que observada a proporcionalidade previs-
ta no art. 6º, II da Lei Complementar Municipal nº 009, de 
23 de dezembro de 2009, a área verde localizada ao lado 
das quadras C4, C6 e C8, poderá ser convertida e novas 
quadras.

Art. 6° - O projeto alterado deverá ser encaminhado ao 
CMDC para verificação das alterações aqui apontadas e 
aprovação.

Art. 7º - Previamente ao encaminhamento do projeto al-
terado, o projeto de escoamento pluvial a que se refere o 

art. 23, II da Lei Complementar Municipal nº 009, de 23 de 
dezembro de 2009, deverá ser encaminhado para a área 
de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos para análise, sendo esta análise condição prévia 
à análise do projeto a que se refere o artigo anterior pelo 
CMDC, que, conforme o caso, deliberará sobre a aprova-
ção de ambos.

Art. 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, 24 (vinte 
e quatro) do mês de agosto do ano de 2015, 28° ano de 
emancipação política e administrativa.

JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA

Presidente do CMDC

Alfredo Chaves

Prefeitura

AVISO DE DESERÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
048.2015

Publicação Nº 22761

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALFREDO CHAVES – ES.

AVISO DE DESERÇÃO DO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015

Proc. Adm. Nº 671 /2015.

O município de Alfredo Chaves/ES, comunica a quem inte-
ressar que a licitação Pregão Presencial nº 048/2015, cujo 
objeto é contratação de empresa especializada em servi-
ços de recarga de extintores com substituição de peças, 
foi declarada DESERTA, uma vez que nenhum interessado 
compareceu para apresentar proposta, apesar da publica-
ção do referido pregão presencial.

Wanusa Costa Dassie

Pregoeira 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº068.2015
Publicação Nº 22734

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES-ES.

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/2015.

PROC. ADM. Nº. 1327/2015.

CREDENCIAMENTO: Dia 09/09/2015 das 08:30h as 
09:00h

ABERTURA: Dia 09/09/2015 às 09:00h.

LOCAL DA ABERTURA: Setor de Licitações da PMAC;

OBJETO: Aquisição de material permanente para atender o 
Programa Bolsa Família visando à melhoria da qualidade do 
atendimento aos beneficiários e suas respectivas famílias. 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: A partir do dia 25/08/2015, no 
Setor de licitações da PMAC ou pelo site: www.alfredocha-
ves.es.gov.br

Wanusa Costa Dassie

Pregoeira

http://www.alfredochaves.es.gov.br
http://www.alfredochaves.es.gov.br
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Alto Rio Novo

Prefeitura

DEC. 4920-15-EXON. JOSI
Publicação Nº 22762

DECRETO N° 4920 /2015

De 05 de Agosto de 2015

DEMITE FUNCIONÁRIA JOSIANE MENEGUCCI DE 
SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO 002311/2015, 
DE 27 DE JULHO DE 2015.

A Prefeita Municipal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, e etc. 

RESOLVE:

Art. 1° - Fica revogada a Portaria nº026/2015, que 
Concede Licença Sem Remuneração a Servidora Jo-
siane Menegucci de Souza, e fica demitida, conforme o 
requerimento 002311/2015, de 27 de Julho de 2015. 

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. Art. 3° - Revogam-se as disposições em con-
trário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Alto Rio Novo – ES, aos 
cinco dias do mês de Agosto do ano de dois mil e quinze.

MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO

Prefeita Municipal

DECRETO 4923-2015
Publicação Nº 22750

DECRETO MUNICIPAL N° 4923, de 18 de agosto de 
2015.

DISPÕE SOBRE PROVIDENCIAS PARA A REDUÇÃO 
DE GASTOS PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

A Prefeita do Município de Alto Rio Novo – Espírito Santo, 
no exercício da suas atribuições que lhe confere a Lei Or-
gânica do Município, considerando a necessidade de asse-
gurar o equilíbrio orçamentário e financeiro na execução 
da Lei Orçamentária de 2015 e criar condições indispensá-
veis para o encerramento do exercício financeiro de 2015, 
visando a atender o disposto no art. 9° da Lei Complemen-
tar n° 101, de 05 de maio de 2000 – Lei de Responsabili-
dade Fiscal.

Considerando o resultado negativo da crise econômica in-
cidente sobre a receita do Município; 

Considerando a necessidade de adequação do Município às 
previsões das metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias garantindo o cumprimento do equilíbrio or-
çamentário-financeiro, definido na Lei Complementar nº. 
101/00; 

Considerando a necessidade de evitar atraso na folha de 
pagamento dos servidores municipais e a obrigatoriedade 

de manutenção dos serviços básicos prestados pelo ente 
municipal; 

Considerando o índice de gasto com pessoal apontado em 
Notificação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo, bem como os dados apurados e apresentados pela 
Contabilidade, demonstrados em Notificação da Controla-
doria Geral deste Município, que demonstram o excesso 
em execução no gasto de pessoal conforme os índices e 
limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal;

Considerando que a ausência da regularização dos limites 
aplicados com o gasto de pessoal implica em responsabi-
lização direta do gestor, com as conseqüências pelo des-
cumprimento da legislação e prejuízos direto ao Município 
com o não recebimento de recursos voluntários pelos de-
mais Entes Governamentais;

Considerando a queda de receita do Município, decorrente 
da redução dos repasses do FPM e por fim, a necessidade 
de se aplicar com rigor medidas que venham a favorecer o 
controle de aplicação dos recursos financeiros do Município, 
adequando-se aos rigores da Lei de Responsabilidade Fiscal;

D E C R E T A :

Capítulo I

Programação de Gastos

Art. 1°. Para o encerramento financeiro de 2015, o Poder 
Executivo Municipal observará as disposições de caráter 
financeiro e orçamentário contidas neste decreto.

Art. 2°. Para fins de encerramento do exercício financeiro 
de 2015 e com vistas à programação do resultado fiscal 
esperado fica definida a data de 20 de dezembro de 2015, 
como limite para o empenho de todas as despesas, exce-
tuando-se:

I – despesas com pessoal;

II – dívida pública;

III – limites constitucionais;

IV - despesas provenientes de contratação de prestação 
de serviços continuados de competência do 4° trimestre 
de 2015, desde que aprovadas, observando o estabelecido 
nesse Decreto.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades da Administra-
ção Pública Municipal deverão encaminhar a Secretaria 
Municipal de Finanças, até o dia 11 de setembro de 2015, 
o levantamento das despesas a que se refere o inciso IV do 
caput deste artigo, conforme tabela constante do Anexo I 
deste Decreto, para a devida liberação de empenho.

Art. 3°. As unidades da Administração direta deverão rea-
valiar, até o dia 09 de outubro de 2015, todas suas despe-
sas provenientes de contratação de prestação de serviços 
continuados objetivando o empenhamento e se é possível 
assumir outros compromissos até o encerramento de 2015.

Parágrafo único. Os Secretários Municipais deverão pro-
videnciar informações preliminares e Termo de Referência 
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para solicitação de Licitações indispensáveis para o exercício 
financeiro de 2016 a partir de 23 de novembro para agilizar 
os serviços da Comissão Permanente de Licitação – CPL.
Art. 4°. As despesas de que trata o inciso IV do art. 2° 
deste Decreto, deverão ser encaminhadas ao Setor de 
Compras até o dia 15 de dezembro de 2015, na forma da 
programação orçamentária.
Art. 5°. A área de compras, com apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Administração, deverá providenciar a Nota de 
Autorização de Empenho via sistema ou providenciar o 
bloqueio de recursos orçamentários.
Art. 6. A Secretaria de Administração deverá observar a 
provisão orçamentária do 4° trimestre de 2015, sendo de 
sua inteira responsabilidade o bloqueio de recursos orça-
mentários.
At. 7°. As unidades administrativas do Poder Executivo 
Municipal deverão, observando o limite da provisão orça-
mentária do 4° trimestre de 2015, solicitar a liberação do 
empenho das despesas relacionadas à Secretaria Munici-
pal Administração.
§ 1°. A Secretaria Municipal de Administração liberará 
prioritariamente empenhos de despesas com pessoal, dí-
vida pública, limites constitucionais, tributos, precatórios, 
serviço de utilidade pública e com fonte de recursos vincu-
lados e de receitas próprias das entidades que compõem o 
orçamento fiscal do Município.
§ 2°. Os empenhos distintos dos mencionados no § 1° 
deste artigo serão avaliados individualmente pela Secreta-
ria Municipal de Administração.
Art. 8º. As despesas autorizadas através de créditos adi-
cionais especiais e suplementares poderão ser processa-
das com respectiva liberação de empenhos pelo Serviço de 
Contabilidade.
Art. 9°. As Unidades da Administração Pública Municipal 
deverão contingenciar as despesas identificadas como 
prorrogáveis.
Art. 10. Cada Secretaria deverá apresentar relatório de 
cortes de gastos, evidenciando as despesas referentes à 
prestação de serviços continuados e despesas de caráter 
emergencial que não poderão ser reduzidas.
Art. 11. Ficam revogadas todas as autorizações de com-
pras emitidas e não concretizadas até 15 de dezembro de 
2015 que não tiverem seus instrumentos jurídicos assina-
dos e publicados.
Art. 12. Para o encerramento do exercício financeiro de 
2015, ficam definidas as datas-limite constantes no Ane-
xo II deste Decreto.
Parágrafo único. A perda dos prazos previstos no Anexo 
II deste Decreto implicará na responsabilidade do servidor 
encarregado da informação, do responsável pelo contro-
le financeiro, ensejando apuração de ordem funcional nos 
termos da legislação vigente.
Art. 13. A execução orçamentária da despesa deverá ob-
servar o princípio da anualidade do orçamento, o regime de 
competência e, no que que couber, o fato gerador da despesa.
Art. 14. Os Restos a Pagar não processados – RNP – de exer-
cícios anteriores até a data de publicação de Decreto deverão 
ser analisados pela Controladoria Geral do Município, visando 
o cancelamento ainda nesse exercício, quando aplicável.
Parágrafo único. Excetuam-se das disposições contidas 
no caput deste artigo as despesas de caráter constitucional.
Art. 15. As despesas orçamentárias legalmente contra-
tadas, empenhadas e não pagas ate 31 de dezembro de 
2015 serão inscritas em Restos a Pagar não Processados 
– RPNP, nos termos do disposto no art. 36 da Lei Federal 

n°. 4.320, de 17 de março de 1964, mediante parecer da 
Controladoria Geral do Município nos termos do inciso II 
do art. 59 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio 
de 2000.
§ 1°. Para fins do disposto no caput deste artigo, consi-
deram-se:
I – Restos a Pagar Processados – RPP, as despesas que 
completaram o estágio da liquidação e que se encontram 
prontas para pagamentos;
II - Restos a Pagar não Processados – RPNP, as despesas 
que concluíram o estágio do empenho e que se encontram, 
em 31 de dezembro de 2015, pendentes de liquidação e 
pagamento. 
§ 2º. Para fins da inscrição de que trata o caput deste 
artigo, o Serviço de Contabilidade deverá proceder a cer-
tificação dos saldos a serem inscritos em Restos a Pagar, 
promovendo o cancelamento dos insubsistentes.
§ 3º. Os saldos de empenhos insubsistentes não liquida-
dos até 31 de dezembro de 2015 deverão ser cancelados 
pela área Contábil por ocasião do encerramento do pre-
sente exercício financeiro.
Art. 16. Os bens e valores públicos existentes em Tesou-
raria, no último dia do exercício, serão inventariados por 
comissão especialmente designada pelo Prefeito.

Capítulo II
Redução de Despesas

Art. 17. A movimentação e o empenho de dotações or-
çamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes da 
Lei Orçamentária Anual, ficam limitados aos respectivos 
percentuais previstos na Lei de Diretrizes Orçamentária.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto no caput deste 
artigo as dotações: 
i – relativas aos grupos de despesa: 
a) pessoal e encargos sociais; 
b) juros e encargos da dívida; 
c) amortização da dívida; 
II – destinadas às despesas constantes da programação 
orçamentária de caráter continuado e obrigatório, relativas 
à execução de serviços permanentes da Administração. 
Art. 18. Ficam vedados os empenhos e pagamentos que 
ultrapassarem o limite estabelecido no presente Decreto. 
Art. 19. Os créditos suplementares e especiais que vierem 
a ser abertos neste exercício terão sua execução condicio-
nada aos limites fixados à conta das fontes de recursos 
correspondentes. 
Art. 20. O limite imposto pelo art. 17 deste Decreto, so-
mente poderá ser ultrapassado por expressa determinação 
do Chefe do Poder Executivo. 
Art. 21. Ficam estabelecidas as seguintes medidas ad-
ministrativas e de restrições orçamentárias para o efetivo 
controle da despesa pública com gasto de pessoal:
I – revisão do quadro de cargos em comissão, funções 
gratificadas e servidores contratados sem concurso; 
II – ficam suspensos em caráter temporário: 
a) concessão de funções gratificadas e outras gratificações 
legais; 
b) concessão de licença para tratar de interesses particu-
lares, quando estas implicarem em nomeações ou contra-
tações emergenciais para substituição do servidor afasta-
do, exceto no caso de licença por motivo de saúde;
c) nomeação de servidores efetivos e em comissão, con-
tratações ou renovações de contratos temporários, convo-
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cações para regime especial, ressalvadas as situações de 
realocação de pessoal e de necessidade excepcional prévia 
e devidamente justificada; 
d) para cada secretaria os valores para realização de diá-
rias sofrerá redução em 20% (vinte por cento); 
e) fica proibida a realização de serviço extraordinário para 
pagamento de hora extra sem autorização prévia do Chefe 
do Executivo;
Art. 22. Ficam ainda estabelecidas as seguintes medidas 
administrativas e de restrições orçamentárias para o efeti-
vo controle da despesa pública:
I - concessão de novos auxílios ajuda de custo e qualquer 
outro tipo de subvenções sociais da rede estadual ou mu-
nicipal; 
II – fica proibida a realização de serviço extraordinário 
sem autorização prévia do Chefe do Executivo;
III – vedação de uso da frota de veículos municipais nos 
finais de semana e dias considerados feriados nacionais 
ou municipais, bem como a sua utilização após as 18:00 
horas, ressalvados os casos emergenciais e de retorno ao 
Município; 
IV – racionalização do uso da frota de veículos em todos 
os setores da Administração Municipal; 
V – contenção do consumo de energia elétrica em todas 
as unidades administrativas, utilizando somente a energia 
estritamente necessária para a realização das atividades 
de rotina; 
VI – fica vedada a cessão, locação ou contratação de ser-
viços de transporte para realização de viagens de qualquer 
natureza, em atividades da municipalidade ou de institui-
ções não governamentais, ressalvados os casos determi-
nados ou autorizados por Lei ou avençados em Convênio, 
ressalvados apenas nos casos expressamente autorizados 
pela Chefe do Poder Executivo. 
VII – suspensão de auxílio para realização de eventos 
promovidos por quaisquer instituições, exceto aqueles já 
autorizados ou previstos; 

VIII – controle e racionalização da aquisição e utilização 
de materiais de expediente, devendo haver supressão de 
até 25% (vinte e cinco por cento) sobre as aquisições dos 
contratos vigentes;
IX – redução dos contratos de prestação de serviços, 
àqueles em que há a possibilidade de supressão do objeto, 
exceto dos recursos vinculados, até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento) e, acordo com os contratados para re-
dução temporária dos valores contratados; 
X – controle rigoroso do uso de linhas telefônicas, ficando 
vedada a realização de ligações particulares, exceto em 
casos urgentes, autorizados pelos Secretários Municipais; 
XI – redução do fornecimento de gêneros alimentícios 
(café, chá, açúcar, etc.) e material de limpeza em todas as 
unidades administrativas; 
Art. 23. Fica expressamente determinado aos Secretários 
Municipais a estrita observação e cumprimento das dispo-
sições contidas no presente Decreto, ficando a seu cargo 
a adoção de medidas necessárias à sua implementação. 
Parágrafo único. Ficará sob a responsabilidade dos Se-
cretários Municipais a prática ou autorização de ato ou 
despesa em desacordo com o estabelecido neste Decreto.
Art. 24. Cada secretaria ficará responsável pelo acompa-
nhamento e verificação quanto à observância e cumpri-
mento das medidas estabelecidas neste Decreto.
Art. 25. A Controladoria Geral do Município poderá expe-
dir normas complementares 
à fiel execução deste Decreto, decidindo os casos cuja si-
tuação peculiar recomende tratamento diferenciado.
Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação
Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo - ES, 18 de agosto 
de 2015.

MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO
Prefeita

ANEXO I

Unidade

Orçamentária
N° Empenho 
Provisório Credor Natureza Item Cód. Fonte Valor (R$ 1,00)

Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo - ES, 18 de agosto de 2015.

Prefeita
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ANEXO II

Limites de Prazo para o Encerramento do Exercício de 2015

1 – A partir de 15 de dezembro de 2015: suspensão das ordens de compras.

2 – 10 de dezembro de 2015: cancelamento dos RPNPs identificados como insubsistentes de exercícios anteriores, exce-
tuados os utilizados para fins de cumprimento de índices obrigatórios pelo município.

3 – 21 de dezembro de 2015: anulação dos saldos parciais ou totais de empenho à conta do orçamento do corrente exer-
cício, comprovadamente insubsistentes.

4 – 29 de dezembro de 2015: registro de ordens de pagamento e transferências financeiras por meio do Sistema e res-
pectiva transmissão às instituições financeiras credenciadas.

5 – 28 de dezembro de 2015: data limite para a aplicação e o recolhimento de saldos não aplicados de adiantamentos 
financeiros.

6 – 10 de janeiro de 2016: encaminhamento, pela Câmara Municipal de Alto Rio Novo/ES à Contabilidade Geral do Muni-
cípio, do Balanço e dos Demonstrativos do Exercício de 2015, para fins de consolidação. 

Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo- ES, 18 de agosto de 2015.

MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO

Prefeita

Aracruz

Prefeitura

1ª  PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO -  PROCESSO 3831-2015 (PÃES E LANCHES)
Publicação Nº 22744

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 6/2015 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 100/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3831/2015

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho 

SIGNATÁRIO DETENTOR: PADARIA E CONFEITARIA BARCELAR LTDA - ME

ENDEREÇO DO DETENTOR: Rua Rio Santa Maria, s/n, Bairro de Fátima - Aracruz - ES - CEP: 29.190-000.

VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial.(1ª publicação)

ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.

OBJETO: Aquisição de gêneros de alimentação (padaria e lanches), para atender as crianças e adolescentes acolhidas 
na Casa de Acolhimento Provisório e dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Projeto Base), bem como 
para atender os diversos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Item Material Un. Quant. Preço Unitário

01 Salgados kg 120 34,15

02 Torta de pão de forma, salgada, recheio de frango, cobertura 
de batata palha kg 280 31,42

03 Pão de queijo pronto kg 190 25,33
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04 Pão francês, min 50 g, recheado c/ 1 fatia de presunto coz 
i do c/ min 25 g e 1 fatia de queijo muçarela c/ min 25 g un 800 3,33

05 Pão tatuzinho, min 40 g, recheado c/ 1 fatia de presunto 
cozido c/ min 25 g e 1 fatia de queijo muçarela c/ min 25 g un 3.100 2,73

06 Biscoito caseiro, diversos sabores kg kg 170 28,82

07 Bolo doce, recheado c/ duas camadas de recheio, confeitado kg 116 31,40

08 Pão doce com cobertura creme e coco, min 50 g cada un 22.120 1,08

09 Pão de sal, aprox 50 g, com manteiga un 7.000 1,33

10 Pão árabe, kg, recheado c/ patê kg 163 24,65

11 Bolo, pedaço, sabor laranja, min 50 g un 2.850 1,50

12 Bolo, pedaço, sabor mesclado, min 50 g un 2.710 1,50

13 Pão de batata, recheio de patê de diversos sabores, kg, peso 
unitário aprox 35 a 50 g kg 173 36,00

14 Pão brioche, aprox 50 gramas de farinha de trigo, massa 
branca. un 37.240 0,71

Valor Total: R$ 115.603,05 (Cento e quinze mil, seiscentos e três reais e cinco centavos).

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 7/2015

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 100/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3831/2015

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho 

SIGNATÁRIO DETENTOR: PONTO CERTO LOCAÇÃO COMÉRCIO E EVENTOS LTDA - ME

ENDEREÇO DO DETENTOR: Rua Catarina Sagrillo Cuzzuol, 480 – Bairro de Fátima – Aracruz - ES , CEP: 29.192-268.

VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial.(1ª publicação)

ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.

OBJETO: Aquisição de gêneros de alimentação (padaria e lanches), para atender as crianças e adolescentes acolhidas 
na Casa de Acolhimento Provisório e dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Projeto Base), bem como 
para atender os diversos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Item Item Material Unid. Marca Quant. Preço Unitário

01 Refrigerante, pet, 02 litros, sabor cola un IATE 220 7,10

02 Refrigerante, pet, 02 litros, sabor gua-
raná un IATE 250 6,00

03

Suco integral, adoçado, sabor maracuja, 
01 litro, embalagem longa vida c/ dados 
de identificação produto e marca do fa-
bricante, prazo de validade, de acordo 
com as norma vigentes ANVISA e Minis-
terio da Agricultura

un DAFRUTA 380 5,34

04

Suco integral, adoçado, sabor uva, 01 
litro, embalagem longa vida c/ dados de 
identificação produto e marca do fabri-
cante, prazo de validade, de acordo com 
as norma vigentes ANVISA e Ministerio 
da Agricultura

un DAFRUTA 380 5,34
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05

Suco ligth, sabor pêssego, embalagem 
longa vida c/ 01 litro, c/ dados de identi-
ficação do produto e marca do fabrican-
te, prazo de validade, de acordo com as 
norma vigentes ANVISA e Ministerio da 
Agricultura

un DAFRUTA 30 4,57

06

Suco light, sabor manga, embalagem 
longa vida, 01 litro, c/ dados de iden-
tificação produto e marca do fabrican-
te, prazo de validade, de acordo com as 
normas vigente ANVISA e Ministério da 
Agricultura

un DAFRUTA 30 4,57

Valor Total: R$ 7.394,60 (Sete mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos).

Aracruz, 24 de agosto de 2015

Maria de Fátima Furtado Nunes

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho Interina

Decreto nº 29.663 de 17/06/2015

3ª  PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 24/2015 - PROCESSO 10.082/2014 - CESTAS BÁSICAS - 
VILA VITÓRIA

Publicação Nº 22724

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 24/2015 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 118/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.082/2014

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho 

SIGNATÁRIO DETENTOR: VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA

ENDEREÇO DO DETENTOR: Rua Governador José Sete, 20, Galpão 01, Santana, Cariacica/ES, CEP: 29154-200.

VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial.(3ª publicação

ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.

OBJETO: Aquisição futura de gêneros alimentícios compostos e cestas básicas.

Item Material Un. Marca Quant. Preço Unitário

01 Açúcar cristal, embalagem c/5 kg, de origem 
vegetal, sacarose de cana-de-açúcar un Paineiras 10.000 1,47

02 Feijão, carioquinha, leitinho, tipo 1, embalagem de 
1 kg kg Ranchinho 4.000 1,67

03 Fubá de milho, embalagem de 1 kg, com adição de 
ácido fólico e ferro kg Dorico 2.000 1,04

04 Óleo de soja, refinado, embalagem plástica original 
c/ 900 ml un Corcovado 4.000 2,79

05

Sal refinado iodado, embalagem plástica original 
c/ 1 kg, validade min 10 meses a partir da data 
de entrega, conforme Resolução RDC N 130, de 
26/05/2003

kg Salmonete 2.000 0,65

06 Arroz, tipo 1, longo fino, pct de 05 kg kg Puro Grão 10.000 1,95



25/08/2015 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 330

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 10

07

Biscoito de sal, embalagem de 500g, tipo cream 
crackes, composto de farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, extrato 
de malte, carbonato de cálcio, sal, amido de milho, 
fermentos químicos bicarbonato de amônio e 
bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja

kg Sarloni 2.000 2,91

08

Carne bovina seca, dianteira, curada, dessecada, 
embalada a vácuo, 1 kg, conservadores nitrato de 
sódio, selo do serviço de inspeção federal (SIF), 
embalada a vácuo

kg Frinense 2.000 16,83

09 Macarrão tipo espaguete, massa com ovos, 
embalagem de 1 kg un Bortoline 2.000 2,61

10 Leite em pó integral instantâneo, embalagem com 
400 g, enriquecido com ferro + vitaminas A, C e D un Nutricional 2.000 5,84

11 Farinha de mandioca branca fina, 1 pct de 1kg kg Rocha 4.000 1,82

12

Café torrado e moído, embalagem c/500g, selo 
de pureza ABIC, embalagem plástica original tipo 
almofada, prazo de validade de no mínimo 4 meses 
a partir da data de entrega

PT Glória 2.000 5,61

13 Sabonete com hidratante, embalagem individual 
com 90 grs un Motivos 4.000 0,58

14 Creme dental, 90 gr c/fluor un Freedente 2.000 1,04

15 Sabão em tablete, 200g, glicerinado, pct c/5 un, 
registro no MS PT Barra Nova 2.000 2,94

Valor Total: R$ 140.580,00 (Cento e quarenta mil, quinhentos e oitenta reais)

Aracruz, 24 de agosto de 2015.

Naciene Luzia Modenesi Vicente

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

4ª  PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO -PROCESSO 9360/2014- URNAS FUNERÁRIAS(BISSOLI E 
DEVENS )

Publicação Nº 22725

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 136/2014 

PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 099/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9360/2014

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho 

SIGNATÁRIO DETENTOR: BISSOLI E DEVENS LTDA ME

ENDEREÇO DO DETENTOR: Rua Professor Lobo, 272 A, Centro - Aracruz CEP: 29190-062.

VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial.(4ª publicação.

ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.

OBJETO: Contratação de empresa para a realização de serviços fúnebres (urnas com ornamentação), no Sistema Registro 
de Preços, para atender os beneficiários da Assistência Social em casos especiais, por meio do atendimento social.
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Item Material Un. Marca Quant. Preço Unitário

1

URNA FUNERÁRIA, ADULTO, MADEIRA ENVER-
NIZADA, FORRADA COM TNT BRANCO E ACRI-
LON, SEM VISOR, 06 ALÇAS DE FERRO GALVA-
NIZADO, 2000 X 650 MM, CONTENDO 2 MOCAS 
DE CRISANTEMOS AMARELOS E 2 BRANCOS.

UN 210 885,00

2

URNA FUNERÁRIA, ADULTO, MADEIRA ENVER-
NIZADA, FORRADA COM TNT BRANCO E ACRI-
LON, SEM VISOR, 06 ALÇAS DE FERRO GALVA-
NIZADO, 1600 X 650 MM, CONTENDO 2 MOCAS 
DE CRISANTEMOS AMARELOS E 2 BRANCOS.

UN 15 613,85

3

URNA FUNERÁRIA, INFANTIL, MADEIRA ENVER-
NIZADA, FORRADA COM TNT BRANCO E ACRI-
LON, SEM VISOR, 04 ALÇAS DE FERRO GALVA-
NIZADO, 650 X 200 MM, CONTENDO 1 MOCA DE 
CRISANTEMOS BRANCOS.

UN 36 599,00

4

URNA FUNERÁRIA, GORDA, MADEIRA ENVERNI-
ZADA, FORRADA COM TNT BRANCO E ACRILON, 
SEM VISOR, 06 ALÇAS DE FERRO GALVANIZA-
DO, 2250 X 650 MM, CONTENDO 2 MOCAS DE 
CRISANTEMOS AMARELOS E 2 BRANCOS.

UN 30 1.350,00

5 TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA KM 60.000 2,30

Valor Total: R$ 395.121,75 (Trezentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e um reais e setenta e cinco centavos)

Aracruz, 24 de agosto de 2015.

Naciene Luzia Modenesi Vicente

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILI-
TAÇÃO - CP N° 015/2015

Publicação Nº 22759

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

N.º 015/2015

O Município de Aracruz-ES, por meio da Comissão Per-
manente de Licitação, torna público aos interessados, o 
resultado da fase de julgamento de habilitação da CP nº 
015/15, como segue:
Empresas Habilitadas:
- CETE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME; 
- J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP; 
- PLACAR SINALIZAÇÃO LTDA EPP;
- MONTERAZZO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Empresa Inabilitada:
- ROSSOW ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME.

Aracruz/ES, 24 de agosto de 2015.

Idelblandes Zamperlini
Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO FINAL - CP N° 10/2015
Publicação Nº 22758

AVISO DE RESULTADO FINAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

n.º 010/2015

OBJETO: Contratação de empresa para execução de 
Obras de Infraestrutura de Santa Rosa, distrito de Santa 
Cruz, neste Município de Aracruz.

EMPRESAS VENCEDORA: 

- HL CONSTRUÇÕES LTDA.

Valor: R$ 1.471.747,90 (um milhão, quatrocentos e seten-
ta e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa 
centavos).

Aracruz/ES, 24 de Agosto de 2015. 

Idelblandes Zamperlini

Presidente CPL
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DECRETO Nº 29986
Publicação Nº 22772

DECRETO Nº. 29.986, DE 20/08/2015.

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE COMO ESTAGIÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TER-
MOS DA LEI FEDERAL 11.788/2008, LEI MUNICIPAL Nº. 3.265, DE 23/12/2009 E DECRETO Nº 21.218, DE 09/08/2010. 

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos – Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz, 
autorizada a proceder a contratação da Estudante abaixo descrita como Estagiária, com a carga horária de 6 horas diária, 
percebendo o pagamento da Bolsa-Auxílio de 90% do vencimento do servidor municipal de Nível I, Padrão “E”, da tabela 
salarial administrativa, conforme Decreto nº 21.218, de 09/08/2010.

Nome Curso Faculdade Secretaria A partir

Thaysline Ovani Apelfeler Direito FAACZ SEMAD 24/08/2015

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Agosto de 2015. 

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

EIDMILSON ANTONIO GAMBARTI

Secretário de Administração e Recursos Humanos

DECRETO Nº 29988
Publicação Nº 22773

DECRETO Nº 29.988, DE 21/08/2015.

NOMEIA PROFISSIONAIS APROVADAS EM CONCURSO PÚ-
BLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
NOS TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006 .

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam nomeadas as Senhoras abaixo descritas, 
aprovadas no Concurso Público nº 001/2014- PMA/ES, 
para exercerem o cargo efetivo de PSICÓLOGO – NÍVEL I – 
PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal 
da Prefeitura Municipal de Aracruz, conforme Memorando 
nº 1308/2015 GRH:

CLASSIFICAÇÃO NOME

11º SHIRLEY SILVA MARTINIANO

12º GEICIARA SOARES DE SOUZA

13º LARA DE MOYSES MOURA

14º MARIA EULALIA QUINTINO MENDES

15º ROBERTA GAIER GOMES

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar 
da data do início da vigência do mesmo, conforme esta-
belece o artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de 
31/03/2006.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Prefeitura Municipal de Aracruz, 21 de Agosto de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 29989
Publicação Nº 22774

DECRETO Nº 29.989, DE 21/08/2015.

NOMEIA PROFISSIONAIS APROVADOS EM CONCURSO PÚ-
BLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
NOS TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006 .

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam nomeados os Senhores abaixo descritos, 
aprovados no Concurso Público nº 001/2014- PMA/ES, 
para exercerem o cargo efetivo de AGENTE ADMINISTRA-
TIVO – NÍVEL IV – PADRÃO “A”, constante do Quadro Per-
manente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Aracruz, 
conforme Memorando nº 1308/2015 GRH:,

CLASSIFICAÇÃO NOME

33º DURCILEI BOSIO

34º LUCIANA DE SOUZA COSTA SILVA

35º THAINA MACHADO VASSOLER

36º DIEIMESON VICENTE BARCELOS

37º TATIANA DEL PIERO BITTI

38º MONIQUE SILVA PANDOLFI CAO

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar 
da data do início da vigência do mesmo, conforme esta-
belece o artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de 
31/03/2006.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Prefeitura Municipal de Aracruz, 21 de Agosto de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 29990
Publicação Nº 22781

 DECRETO Nº 29.990, DE 21/08/2015.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO 
EM VISTA O DISPOSTO NO INCISO V, ART. 9º DA LEI Nº 2.994, DE 15/02/2007 E O PROCESSO Nº 11521/2015.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz, 
autorizada a rescindir o contrato de trabalho, da Senhora abaixo descrita: 

Nome Matríc. A partir Exercício Proces.

ANGELA MARIA GOMES TERCI 24787 17/08/2015 SEMED 11521/15

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 17/08/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 21 de Agosto de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 29991
Publicação Nº 22776

DECRETO Nº 29.991, DE 21/08/2015.

NOMEIA PARA CARGO EM COMISSÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CON-
FEREM AS LEIS N.ºS: 2.898, DE 31/03/2006, 3.652, DE 
05/04/2013 E 3.792, DE 14/04/2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Senhora LUIZA BRESSANELLI ME-
DINA, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor de 
imprensa – Secretaria de Comunicação do Município de 
Aracruz - SECOM, Símbolo CC9, a partir de 01/09/2015.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 21 de Agosto de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 29993
Publicação Nº 22771

DECRETO Nº 29.993, DE 24/08/2015.

DISPÕE SOBRE DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 55, INCISO V, DA LEI ORGÂNICA 
MUNICIPAL, E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 
184,INCISOS V E XII COM OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 
174, INCISOS I, II, III E XI E 175, INCISO IV, TODOS DA 
LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006, QUE DISPÕE SOBRE O ES-
TATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARACRUZ, E

CONSIDERANDO TODO O PROCEDIMENTO ADMINISTRA-
TIVO DISCIPLINAR INSTAURADO POR INTERMÉDIO DO 
PROCESSO Nº 2201/2015, APENSO AO PROCESSO Nº 
3076/2015;

CONSIDERANDO AINDA, QUE O MENCIONADO PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OBSERVOU TODAS 
AS EXIGÊNCIAS LEGAIS NECESSÁRIAS À SUA REALIZA-
ÇÃO, TENDO INCLUSIVE OBSERVADO O PRINCÍPIO CONS-
TITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica demitida a Servidora ROSEMERI GONÇALVES 
TEIXEIRA CALIL, Matrícula 24140, ocupante do Cargo de 
Professor de Educação Infantil, do quadro de pessoal per-
manente do Município de Aracruz/ES, nos termos do Artigo 
184, 174 e 175 da Lei nº 2.898/2006, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz/ES. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 24 de Agosto de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

LEI Nº 3940
Publicação Nº 22782

LEI Nº 3.940, DE 09/07/2015.

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚ-
BLICOS NO BAIRRO BARRA DO SAHY.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art.1º As ruas localizadas no Bairro Barra do Sahy, Distrito 
de Santa Cruz, no Município de Aracruz, passam a deno-
minar-se.

Rua Sem Denominação 601 – Rua Enildo Cordeiro

Rua Sem Denominação 602 – Rua Maria Santos do Nas-
cimento

Rua Sem Denominação 607 – Rua Valkiria Matos Gomes 

Rua Sem Denominação 608 – Rua Jonas de Lyrio 

Rua Sem Denominação 621 – Rua Helena Ribeiro da Silva

Rua Sem Denominação 622 – Rua Walter Vieira de Matos

Rua Sem Denominação 638 – Rua Penha Chagas Silva

Rua Sem Denominação 639 – Rua Ataíde da Conceição 
Pereira

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 09 de Julho de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal
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LEI Nº 3941
Publicação Nº 22785

LEI Nº 3.941, DE 10/07/2015.

INSTITUI NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, O “PRÊMIO 
DESTAQUE HOMENS ARACRUZENSES”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Aracruz, 
a distinção honorífica denominada “Prêmio Destaque Ho-
mens Aracruzenses”, outorgada anualmente pela Câmara 
Municipal de Aracruz, aos homens que tenham se desta-
cado em suas atividades, sejam elas: empresariais, pro-
fissionais, à frente de cooperativas, associações, trabalhos 
de âmbitos religiosos e outros.

Art. 2° O “Prêmio Destaque Homens Aracruzenses” ou-
torgado em forma de diploma, nos termos do disposto nos 
Artigos 173, 174 e 175 e seus respectivos parágrafos, in-
cisos e alíneas do Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Aracruz, será entregue em Sessão Solene.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 10 de Julho de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

LEI Nº 3942
Publicação Nº 22786

LEI Nº 3.942, DE 10/07/2015.

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO SERVIÇO DE INS-
PEÇÃO MUNICIPAL E OS PROCEDIMENTOS DE INSPE-
ÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA 
EM ESTABELECIMENTOS QUE FABRIQUEM PRODUTOS 
DE ORIGEM ANIMAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO 
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I

Art. 1º Esta Lei cria o Serviço de Inspeção Municipal – 
S.I.M. e fixa normas de inspeção e de fiscalização indus-
trial e sanitária, no Município de Aracruz, para a fabricação 
de produtos de origem animal, produzidos e destinados ao 
consumo nos limites de sua área geográfica e dá outras 
providências.

Parágrafo único. As iniciais S.I.M. traduzem o “SERVIÇO 
DE INSPEÇÃO MUNICIPAL”, que abrange as atividades de 
INSPEÇÃO e FISCALIZAÇÃO, da Inspeção de produtos de 
origem animal da Secretaria Municipal de Agricultura.

Art. 2º São objetos de inspeção e fiscalização previstas 
nesta lei: 

I - os animais destinados ao abate;

II - a carne e seus derivados;

III - o pescado e seus derivados; 

IV - o leite e seus derivados; 

V - os ovos e seus derivados; 

VI - os produtos das abelhas e seus derivados.

Parágrafo único. Os Produtos de origem vegetal comes-
tíveis e não comestíveis produzidos, preparados, transfor-
mados, manipulados, recebidos e acondicionados no mu-
nicípio de Aracruz/ES serão inspecionados pela Vigilância 
Sanitária Municipal, observadas as legislações federal, es-
tadual e municipal sobre o assunto.

Art. 3º A inspeção e fiscalização, de que trata esta Lei, 
será realizada: 

I - nos estabelecimentos que recebem animais para abate, 
beneficiamento, industrialização e distribuição;

II - nos estabelecimentos que recebem matérias-primas, 
produtos, sub-produtos e seus derivados de origem animal 
para beneficiamento, industrialização e/ou distribuição;

III - nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-pri-
mas destinadas ao preparo de produtos de origem animal 
em estabelecimentos registrados no S.I.M..

Art. 4º As ações do Serviço de Inspeção Municipal, a car-
go da Secretaria Municipal de Agricultura, contemplam as 
seguintes atribuições:

I - coordenar e executar as atividades de inspeção e fis-
calização industrial e sanitária dos estabelecimentos regis-
trados, dos produtos de origem animal comestíveis ou não 
e seus derivados;

II - verificar a aplicação dos preceitos do bem-estar animal 
e executar as atividades de inspeção ante e post mortem 
de animais de abate;

III - manter disponíveis registros nosográficos e estatísti-
cas de produção e comercialização de produtos de origem 
animal;

IV - elaborar as normas complementares para a execução 
das ações de inspeção, fiscalização, registro e habilitação 
dos estabelecimentos, bem como registro, classificação, 
tipificação, padronização e certificação sanitária dos pro-
dutos de origem animal;

V - verificar a implantação e execução dos programas de 
autocontrole dos estabelecimentos registrados;

VI - coordenar e executar os programas de análises labo-
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ratoriais para monitoramento e verificação da identidade, 
qualidade e inocuidade dos produtos de origem animal;

VII - elaborar e executar programas de combate à fraude 
nos produtos de origem animal;

VIII - verificar os controles de rastreabilidade dos animais, 
matérias-primas, ingredientes e produtos ao longo da ca-
deia produtiva; e

IX - elaborar programas e planos complementares às 
ações de inspeção e fiscalização.

Art. 5º Os princípios a serem seguidos pelo Serviço de 
Inspeção Municipal são:

I - promover a preservação da saúde humana e do meio 
ambiente e, ao mesmo tempo, que não implique obstáculo 
para a instalação e legalização da agroindústria rural de 
pequeno porte;

II - ter o foco de atuação na qualidade sanitária dos pro-
dutos finais;

III - promover o processo educativo permanente e con-
tinuado para todos os atores da cadeia produtiva, esta-
belecendo a democratização do serviço e assegurando a 
máxima participação de governo, da sociedade civil, de 
agroindústrias, dos consumidores e das comunidades téc-
nicas e científicas.

Art. 6º Será criado um sistema único de informações so-
bre todo o trabalho e procedimentos de inspeção e de fis-
calização sanitária, gerando registros auditáveis.

Parágrafo único. Será de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Agricultura – SEMAG a alimentação e manu-
tenção do sistema único de informações sobre a inspeção 
municipal.

Art. 7º Aplica-se ainda no que couber, aos estabelecimen-
tos que realizarem cadastramento junto a secretaria, e 
seus produtos, objetos desta lei, não ficam isentos das 
leis municipais, estaduais e federais bem como o sofrer 
qualquer tipo de ação prevista no código de defesa do con-
sumidor em todas as suas etapas de produção e comer-
cialização.

Art. 8º O estabelecimento poderá trabalhar com mais de 
um tipo de atividade, devendo, para isso, prever os equi-
pamentos de acordo com a necessidade para tal e, no caso 
de empregar a mesma linha de processamento, deverá ser 
concluída uma atividade para depois iniciar a outra.

Art. 9º O Serviço de Inspeção Municipal respeitará as es-
pecificidades dos diferentes tipos de produtos e das dife-
rentes escalas de produção, incluindo a agroindústria rural 
de pequeno porte.

Art. 10. Os estabelecimentos registrados deverão garantir 
que as operações possam ser realizadas seguindo as boas 
práticas de fabricação, desde a recepção da matéria-prima 
até a entrega do produto ao consumidor.

Art. 11. Os produtos deverão atender aos regulamentos 
técnicos de identidade e qualidade, aditivos alimentares, 
coadjuvantes de tecnologia, padrões microbiológicos e de 
rotulagem, conforme as legislações vigentes.

§ 1º Os produtos que não possuam regulamentos técnicos 
específicos poderão ser registrados, desde que atendidos 
os princípios das boas práticas de fabricação e segurança 
de alimentos e não resultem em fraude ou engano ao con-
sumidor.

§ 2º O S.I.M. poderá criar normas específicas para os pro-
dutos mencionados no § 1° deste artigo.

Art. 12. Os estabelecimentos de produtos de origem ani-
mal devem satisfazer às condições básicas, respeitadas as 
peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis, que serão 
definidas nesta lei.

Art. 13. Os estabelecimentos são responsáveis por asse-
gurar que todas as etapas de fabricação sejam realizadas 
de forma higiênica, a fim de obter produtos inócuos, que 
atendam aos padrões de qualidade, que não apresentem 
risco à saúde, à segurança e ao interesse econômico do 
consumidor, e que seguirão a legislação pertinente.

Art. 14. Os produtos alimentícios devem atender aos regu-
lamentos técnicos de identidade e qualidade, padrões mi-
crobiológicos e de aditivos alimentares e coadjuvantes de 
tecnologia de fabricação, e outras legislações pertinentes. 

Art. 15. A Gerência responsável por realizar a inspeção e 
a fiscalização dos produtos de origem animal ficará vincu-
lada a Secretaria Municipal de Agricultura e será a execu-
tora do S.I.M..

Parágrafo único. O cargo de que trata esse artigo deve-
rá ser preenchido por profissionais de nível superior das 
áreas de Medicina Veterinária ou Ciências Agrárias.

Art. 16. A atuação do Serviço de Inspeção Municipal é ex-
clusiva da Secretaria Municipal de Agricultura, implicando 
na proibição de duplicidade de fiscalização e inspeção sa-
nitária de outros órgãos municipais nos estabelecimentos 
de produtos de origem animal. 

Art. 17. A Inspeção e Fiscalização serão exercidas em ca-
ráter periódico ou permanente de forma sistemática, de 
acordo com as necessidades do serviço. 

§ 1º A inspeção deve ser executada obrigatoriamente de 
forma permanente nos estabelecimentos durante o abate 
das diferentes espécies animais.

§ 2º Nos demais estabelecimentos previstos nesta Lei a 
inspeção será executada de forma periódica.
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Art. 18. A Secretaria Municipal de Agricultura poderá es-
tabelecer parceria, convênio e cooperação técnica com en-
tidades públicas e privadas para facilitar o desenvolvimen-
to de atividades e para a execução do S.I.M..

Art. 19. Os recursos financeiros necessários à implemen-
tação da presente Lei serão fornecidos pelas verbas aloca-
das na Secretaria Municipal de Agricultura, constantes no 
Orçamento do Município de Aracruz.

Art. 20. A presente lei e demais atos complementares que 
venham a ser expedidos devem ser executados em todo o 
território municipal.

Art. 21. Compete ao Serviço de Inspeção Municipal:

I - analisar e aprovar, sob o ponto de vista sanitário, as 
plantas de construção do estabelecimento requerente;

II - vistoriar o estabelecimento requerente do registro e 
emitir laudo de vistoria;

III - analisar memorial descritivo e rótulos dos produtos e 
emitir registros de produtos;

IV - expedir registro de estabelecimentos;

V - inspecionar e fiscalizar o estabelecimento, instalações, 
equipamentos, matéria prima, ingredientes, rótulos, em-
balagens e produtos alimentícios;

VI - fiscalizar o livro de registro ou documento equivalente 
das operações de entrada e saída de produtos.

Art. 22. A concessão de inspeção pela SEMAG isenta o 
estabelecimento de qualquer outra fiscalização industrial 
ou sanitária federal, estadual ou municipal para produtos 
de origem animal.

Art. 23. Os servidores do S.I.M., quando em serviço de 
inspeção e fiscalização industrial e sanitária, terão livre 
acesso em qualquer dia ou hora, em qualquer estabeleci-
mento em funcionamento, que industrialize, comercialize, 
manipule, entreposte, armazene, transporte, despache ou 
preste serviços em atividades sujeitas à prévia inspeção e 
fiscalização.

Parágrafo único. Poderá ser solicitado às autoridades ci-
vis e militares, com encargos policiais, apoio aos servido-
res do S.I.M., mediante identificação, quando no exercício 
de suas funções.

Art. 24. Os servidores incumbidos da execução da pre-
sente lei devem possuir carteira de identidade pessoal e 
funcional fornecida pela SEMAG, da qual constará, além 
da denominação do órgão, o número de matrícula, nome, 
fotografia, cargo e data de expedição. 

Parágrafo único. Os servidores a que se refere o presen-
te artigo, no exercício de suas funções, ficam obrigados a 
exibir a carteira funcional, quando convidados a se iden-
tificarem.

CAPÍTULO II

DA CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 25. Os estabelecimentos de produtos de origem ani-
mal somente poderão funcionar mediante o prévio registro 
no Serviço de Inspeção Municipal.

Parágrafo único. Entende-se por estabelecimento de 
produtos de origem animal, para efeito desta lei, qualquer 
instalação ou local nos quais são abatidos ou industriali-
zados animais produtores de carnes, bem como onde são 
recebidos, manipulados, elaborados, transformados, pre-
parados, conservados, armazenados, depositados, acondi-
cionados, rotulados e embalados com finalidade industrial 
ou comercial, a carne e seus derivados, o pescado e seus 
derivados, o leite e seus derivados, os produtos das abe-
lhas e seus derivados e os ovos e seus derivados.

Art. 26. Os estabelecimentos de carnes e derivados são 
classificados em: 

I- estabelecimento de abate e industrialização de peque-
nos animais; 

II- estabelecimento de abate e industrialização de médios 
e grandes animais; 

III- fábrica de produtos cárneos.

Art. 27. Os estabelecimentos de pescado e derivados são 
classificados em:

I - estabelecimento de abate e industrialização de pescado;

II - estação depuradora de moluscos bivalves; e

III - entreposto de pescado e derivados.

Art. 28. Os estabelecimentos de leite e derivados são 
classificados em:

I - propriedades rurais, compreendendo Fazenda leiteira e 
Estábulo leiteiro;

II - estabelecimentos industriais, compreendendo Granja 
leiteira, Usina para beneficiamento, Fábrica para laticínios, 
Queijaria e Entreposto para laticínios.

Art. 29. Os estabelecimentos industriais de leite e deriva-
dos são classificados em:

I - granja Leiteira;

II - usina de Beneficiamento;

III - fabrica de Laticínios;

IV - queijaria;

V - entreposto de Laticínios.
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§ 1º Entende-se por Granja Leiteira o estabelecimento 
destinado à produção, pasteurização e envase de leite 
para o consumo humano direto e à elaboração de deriva-
dos lácteos, a partir de leite de sua própria produção e/ou 
associados.

§ 2º Entende-se por Usina de Beneficiamento o estabeleci-
mento que tem por finalidade principal a recepção, pré-be-
neficiamento, beneficiamento e envase de leite destinado 
ao consumo humano direto.

§ 3º Entende-se por Fábrica de Laticínios o estabelecimen-
to destinado à recepção de leite e derivados para o prepa-
ro de quaisquer derivados lácteos.

§ 4º Entende-se por Queijaria o estabelecimento localiza-
do em propriedade rural, destinado à fabricação de queijos 
elaborados exclusivamente com leite de sua própria pro-
dução, ou de seus associados.

§ 5º Entende-se por Entreposto de Laticínios o estabeleci-
mento destinado à recepção, toalete, maturação, classifi-
cação, fracionamento, acondicionamento e armazenagem 
de derivados lácteos.

Art. 30. Os estabelecimentos de ovos e derivados, aque-
les destinados à recepção, ovoscopia, classificação, acon-
dicionamento, identificação, armazenagem e expedição de 
ovos em natureza, facultando-se a operação de classifica-
ção para os ovos que chegam ao Entreposto já classifica-
dos, acondicionados e identificados, podendo ou não fazer 
a industrialização, desde que disponha de equipamentos 
adequados para essa operação.

Art. 31. Estabelecimento de extração e/ou beneficiamento 
de produtos das abelhas: 

§ 1º Entende-se por Unidade de Extração e/ou beneficia-
mento de produtos das abelhas o estabelecimento des-
tinado à extração, classificação, beneficiamento, indus-
trialização, acondicionamento, rotulagem, armazenagem 
e expedição, exclusivamente a granel, dos produtos das 
abelhas.

§ 2º Permite-se a utilização de Unidade de extração móvel 
de produtos das abelhas montada em veículo, provida de 
equipamentos que atendam às condições higiênico-sanitá-
rias e tecnológicas, operando em locais previamente apro-
vados pela Inspeção Municipal, que atendam às condições 
estabelecidas em normas complementares e deverá estar 
registrada no S.I.M..

CAPÍTULO III

DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 32. Para produção dos gêneros alimentícios definidos 
nesta lei, os respectivos produtores deverão, obrigatoria-
mente, registrar a agroindústria, bem como todos os pro-
dutos ali fabricados, no Serviço de Inspeção Municipal, na 

Secretaria Municipal de Agricultura de Aracruz mantendo, 
inclusive, a atualização de novos produtos e/ou encerra-
mento de produção de alimentos anteriormente produzidos.

Parágrafo único. Nenhum fabricante de produtos agroin-
dustriais de origem animal poderá iniciar produção ou 
comércio dos mesmos, sem a autorização do S.I.M., do-
cumento este que deverá ser renovado anualmente, con-
forme definido na legislação vigente.

Art. 33. O município cobrará taxa de expediente para rea-
lização de registro dos estabelecimentos e seus produtos.

Art. 34. Para obter este registro no Serviço de Inspeção 
Municipal o estabelecimento deverá apresentar o pedido 
instruído pelos seguintes documentos:

I - requerimento de registro no Serviço de Inspeção Mu-
nicipal;

II - laudo de Inspeção do Terreno;

III - licença Ambiental emitida pelo Órgão Ambiental com-
petente ou outro documento equivalente; 

IV - documento da autoridade municipal competente que 
não se opõe à instalação do estabelecimento;

V - certidão negativa de débitos Estaduais na Secretaria 
de Estado da Fazenda do Espírito Santo - SEFAZ e Certidão 
Negativa de Débitos Municipais referente ao empreende-
dor quando se tratar de pessoa física e ao empreeendi-
mento quando se tratar de pessoa jurídica;

VI - cópia do documento de identidade e do Cadastro de 
Pessoa Física - CPF do empreendedor;

VII - cópia do documento que comprove a legalidade do uso 
da área para a instalação do empreendimento, podendo 
ser apresentado(a): Escritura do Imóvel em nome do 
empreendedor ou do empreendimento; ou Contrato de 
locação juntamente com Escritura do Imóvel e autorização 
do locador para o desenvolvimento da atividade no 
referido imóvel; ou, Contrato de Comodato juntamente 
com Escritura do Imóvel e autorização do comodato para 
o desenvolvimento da atividade no referido imóvel;

VIII - cópia do Contrato social registrado quando se tratar 
de firma constituída; ou, da Ata da eleição da última 
diretoria quando se tratar de sociedade; ou, requerimento 
do empresário;

IX - cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 
quando se tratar de pessoa jurídica;

X - alvará de construção, ou documento equivalente, for-
necido pelo Município, quando situado em área urbana;

XI - cópia da Inscrição Estadual ou Inscrição de Produtor 
Rural na Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ;

XII - planta baixa ou croquis das instalações, com lay-out 
dos equipamentos e memorial descritivo simples e sucinto 
da obra, com destaque para a fonte e a forma de abaste-
cimento de água, sistema de escoamento e de tratamen-
to do esgoto e resíduos industriais e proteção empregada 
contra insetos;

XIII - manual de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos 
- BPF;

XIV - boletim oficial de exame da água de abastecimento 



25/08/2015 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 330

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 19

cujas características devem se enquadrar nos padrões mi-
crobiológicos e químicos oficiais.

§ 1º Tratando-se de agroindústria rural de pequeno porte 
as plantas poderão ser substituídas por croquis a serem 
elaborados por engenheiro responsável ou técnicos dos 
Serviços de Extensão Rural do Estado ou do Município.

§ 2º Tratando-se de aprovação de estabelecimento já edi-
ficado, será realizada uma inspeção prévia do estabele-
cimento, bem como da água de abastecimento, redes de 
esgoto, tratamento de efluentes e situação em relação ao 
terreno.

Art. 35. O registro do estabelecimento será concedido 
após apresentação dos documentos solicitados no Art. 34 
e mediante emissão de “Laudo de Inspeção Final do Esta-
belecimento” favorável. 

Art. 36. Aos produtores devidamente registrados pela SE-
MAG serão permitidos a confecção de montante do selo 
a serem afixados nas embalagens dos produtos por ele 
produzidos, que é de responsabilidade de cada produtor.

Parágrafo único. Título de Registro é o documento 
emitido pelo chefe do S.I.M. ao estabelecimento, depois 
de cumpridas as exigências previstas na presente lei.

Art. 37. Devem ser registrados os seguintes estabeleci-
mentos:

I- Granja leiteira; Usina de beneficiamento; Fábrica de la-
ticínios; Entreposto de laticínios; Queijaria;

II- Estabelecimento de abate e industrialização de peque-
nos animais; Estabelecimento de abate e industrialização 
de médios e grandes animais; Fábrica de produtos cár-
neos;

III- Estabelecimento de abate e industrialização de pesca-
do; Estação depuradora de moluscos bivalves, Entreposto 
de pescado e derivados;

IV- Estabelecimentos de ovos comerciais e derivados;

V- Unidade de extração e/ou beneficiamento de produtos 
das abelhas.

Art. 38. O estabelecimento deve ser registrado de acordo 
com sua atividade industrial e, quando este possuir mais 
de uma atividade industrial, deve ser acrescentada uma 
nova classificação à principal.

Art. 39. A existência de varejo na mesma área da indús-
tria implicará no seu registro no órgão competente, inde-
pendente do registro da indústria no S.I.M. e as atividades 
e os acessos serão totalmente independentes, tolerando-
se a comunicação interna do varejo com a indústria ape-
nas por óculo.

Art. 40. Nos estabelecimentos destinados à alimentação 
humana, para fins de registro, exceto para unidade móvel 

de extração, é obrigatória a apresentação prévia de bole-
tim oficial de análise da água de abastecimento, atenden-
do os padrões de potabilidade estabelecidos pelo órgão 
competente.

Art. 41. Finalizadas as construções do projeto industrial 
aprovado, apresentados os documentos exigidos, a Ins-
peção Municipal deve instruir o processo com Laudo de 
Inspeção final do estabelecimento, sempre que possível 
acompanhado de registros fotográficos, com parecer con-
clusivo para registro no Serviço Inspeção Municipal.

Art. 42. Satisfeitas as exigências, o S.I.M. autorizará a 
expedição de “TÍTULO DE REGISTRO”, constando no mes-
mo o número do registro, nome da firma e outros detalhes 
necessários.

Art. 43. Qualquer estabelecimento que interrompa seu 
funcionamento por período superior a 6 (seis) meses, só 
poderá reiniciar os trabalhos mediante inspeção prévia de 
todas as dependências, instalações e equipamentos, res-
peitada a sazonalidade das atividades industriais.

Parágrafo único. Será cancelado o registro do estabele-
cimento que interromper seu funcionamento pelo prazo de 
3 (três) anos.

Art. 44. A venda, arrendamento, doação ou qualquer 
operação que resulte na modificação da razão social e/ou 
do responsável legal do estabelecimento industrial, bem 
como qualquer modificação que resulte na alteração do 
registro deve, necessariamente, ser comunicada ao SIM, 
bem como encaminhada toda a documentação comproba-
tória para modificação do registro. 

Art. 45. Qualquer ampliação, remodelação ou construção 
no estabelecimento registrado só poderá ser feita após 
prévia aprovação do SIM. 

CAPÍTULO IV

DO REGISTRO DOS PRODUTOS

Art. 46. O registro do produto será requerido junto ao 
S.I.M. através de pedido instruído pelos seguintes docu-
mentos: 

I - memorial descritivo do processo de fabricação do pro-
duto conforme modelo fornecido pelo S.I.M.; 

II - layout do rótulo a ser registrado. 

Art. 47. Cada produto registrado terá um número próprio 
que constará no seu rótulo. 

Art. 48. O estabelecimento só poderá utilizar rótulos devi-
damente aprovados pelo S.I.M.. 

§ 1º Os rótulos obedecerão às legislações específicas de 
rotulagem. 
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§ 2º Os rótulos só devem ser usados para os produtos a 
que tenham sido destinados não podendo efetuar qualquer 
modificação em seus dizeres, cores ou desenhos sem pré-
via aprovação. 

Art. 49. Nenhum rótulo, etiqueta ou selo pode ser aplica-
do escondendo ou encobrindo, total ou parcialmente, dize-
res de rotulagem e a identificação do registro. 

Art. 50. Qualquer modificação, que implique em altera-
ção de identidade, qualidade ou tipo do produto de ori-
gem animal, deverá ser previamente solicitada ao S.I.M., 
podendo ser mantido o número de registro anteriormente 
concedido. 

CAPÍTULO V

DO ESTABELECIMENTO, DAS INSTALAÇÕES  
E EQUIPAMENTOS

SEÇÃO I

DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 51. Os estabelecimentos de produtos de origem ani-
mal devem satisfazer às seguintes condições básicas, res-
peitadas as peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis:

I - situados em zonas isentas de odores indesejáveis, li-
xos, objetos em desuso, animais, insetos e de contami-
nantes ambientais como fumaça e poeira;

II - devem ser localizados em áreas que não estejam su-
jeitas a inundação;

III - dispor de terreno com área suficiente para construção 
das instalações industriais e demais dependências, quando 
necessárias;

IV - as vias de acesso e áreas que se encontram dentro 
dos limites do terreno deverão ter uma superfície com-
pacta ou pavimentada, apta para o trânsito de veículos, 
com escoamentos adequados e meios que permitam a sua 
limpeza;

V - estar afastados dos limites das vias públicas, preferen-
cialmente a 5 (cinco) metros, possuir área disponível para 
circulação de veículos, ter acesso direto e independente, 
não comum a outros usos;

VI - o estabelecimento deve possuir layout adequado ao 
processo produtivo com número, capacidade e distribuição 
das dependências de acordo com o ramo de atividade, vo-
lume de produção e expedição. Apresentar fluxo de produ-
ção ordenado, linear e sem cruzamentos;

VII - as instalações deverão ser construídas com materiais 
resistentes a corrosão, que possam ser limpos com facili-
dade e deverão estar providas de meios adequados para o 
fornecimento de água fria ou fria e quente em quantidade 
suficiente;

VIII - as áreas para recepção e depósito de matérias-pri-
mas, ingredientes e embalagens devem ser separadas das 
áreas de produção, armazenamento e expedição de pro-
duto final;

IX - as áreas de armazenamento e expedição deverão ga-

rantir condições adequadas para a conservação das em-
balagens e características de identidade e qualidade do 
produto;

X - encontrar-se em adequado estado de conservação, 
isentos de defeitos, rachaduras, trincas, buracos, umida-
de, bolor, descascamentos e outros; 

XI - o piso deve ser de cor clara e construído de material 
resistente ao impacto, impermeável, lavável, antiderra-
pante não pode apresentar rachaduras e deve facilitar a 
limpeza e desinfecção;

XII - as paredes e separações deverão ser lisas, de cor cla-
ra, resistentes, laváveis, impermeabilizadas, como regra 
geral, até a altura mínima de 2 m (dois metros) e quando 
forem azulejadas devem ser rejuntadas com massa apro-
priada, mantendo espaçamento mínimo entre si, devendo 
ser construídas de modo a facilitar a higienização;

XIII - o sistema de drenagem deve ser dimensionado ade-
quadamente, de forma a impedir o acúmulo de resíduos e 
os ralos com sifões e grelhas colocados em locais adequa-
dos de forma a facilitar o escoamento e proteger contra a 
entrada de insetos;

XIV - os ângulos entre as paredes, as paredes e os pisos, e 
as paredes e o teto deverão ser de fácil limpeza;

XV - todas as salas deverão possuir iluminação e ventila-
ção naturais adequadas em todas as dependências, res-
peitadas as peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis;

XVI - a iluminação artificial far-se-á por luz fria, com dis-
positivo de proteção contra estilhaços ou queda sobre os 
produtos;

XVII - o estabelecimento deve dispor de luz abundante, 
natural ou artificial;

XVIII - as portas devem apresentar sistema de vedação 
contra insetos e outras fontes de contaminação e ser de 
fácil abertura, de forma a ficarem livres os corredores e 
passagens;

XIX - o material empregado na construção das portas de-
verá ser impermeável, resistente às higienizações e não 
oxidável;

XX - as janelas deverão ser de caixilhos não oxidáveis de 
fácil limpeza, providas de telas milimétricas não oxidáveis 
à prova de insetos e removíveis;

XXI - possuir forro de material adequado em todas as de-
pendências onde se realizem trabalhos de recebimento, 
manipulação e preparo de matérias-primas e produtos co-
mestíveis e nas dependências onde não exista forro, a su-
perfície interna do telhado deve ser construída de forma a 
evitar o acúmulo de sujidade, o desprendimento de partí-
culas e proporcionar perfeita vedação à entrada de pragas;

XXII - o telhado de meia-água é permitido, desde que pos-
sa ser mantido o pé direito à altura mínima de 3,00m (três 
metros) para as dependências correspondentes em novas 
construções. Serão admitidas reduções desde que atendi-
das às condições de iluminação, ventilação e a adequada 
instalação dos equipamentos, condizentes com a natureza 
do trabalho, com exceção das salas de abate que deverão 
obedecer a altura mínima prevista nesta lei;

XXIII - a água deve ser potável, encanada, cuja fonte, 
canalização e reservatório deverão estar protegidos para 
evitar qualquer tipo de contaminação, fica o responsável 
legal pelo estabelecimento obrigado a apresentar, anual-
mente, o laudo de análises físico-químico e bacteriológico 
da água de abastecimento; 
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XXIV - a higienização dos estabelecimentos, instalações, 
equipamentos, utensílios e recipientes deverá ser reali-
zada através de água quente, vapor ou produto químico 
adequado; 

XXV - os estabelecimentos deverão dispor de um sistema 
eficaz de evacuação de efluentes e águas residuais, o qual 
deverá ser mantido, a todo momento, em bom estado de 
funcionamento e de acordo com o órgão ambiental com-
petente;

XXVI - os estabelecimentos que adotarem canaletas no 
piso com a finalidade de facilitar o escoamento das águas 
residuais, estas poderão ser cobertas com grades ou cha-
pas metálicas perfuradas, não sendo permitido qualquer 
outro material, como pranchões de madeira;

XXVII - nas câmaras frigoríficas, a inclinação do piso será 
orientada no sentido das antecâmaras e destas para o ex-
terior, não se permitindo no local, instalações de ralos co-
letores;

XXVIII - dispor de rede de esgoto adequada em todas as 
dependências, projetada e construída de forma a facilitar 
a higienização e que apresente dispositivos e equipamen-
tos a fim de evitar o risco de contaminação industrial e 
ambiental;

XXIX - a rede de esgotos em todas as dependências deve 
ter dispositivos adequados, que evite refluxo de odores e 
a entrada de roedores e outros animais, ligados a tubos 
coletores e este ao sistema geral de escoamento, dotado 
de canalização e instalações para retenção de gorduras, 
resíduos e corpos flutuantes, bem como de dispositivos de 
depuração artificial e dotados de caixas de inspeção;

XXX - a instalação de caldeira, quando necessário, obede-
cerá as normas específicas quanto à sua localização e sua 
segurança;

XXXI - as dependências auxiliares, quando forem neces-
sárias, poderão ser construídas em anexo ao prédio da 
indústria, porém com acesso externo e independente das 
demais áreas da indústria;

XXXII - todos os estabelecimentos deverão conter vestiá-
rios, sanitários e banheiros adequados ao número de fun-
cionários, convenientemente situados e não poderão ter 
comunicação direta com as áreas onde os alimentos são 
manipulados; 

XXXIII - dispor de uma única unidade de sanitário/vestiá-
rio para estabelecimento agroindustrial rural de pequeno 
porte com até 8 trabalhadores, sendo que poderá ser uti-
lizado sanitários já existentes na propriedade, desde que 
não fiquem a uma distância superior à 40 m (quarenta 
metros) e o piso entre o sanitário/vestiário e o prédio in-
dustrial seja pavimentado, e acima de 8 trabalhadores o 
sanitário e vestiário deverão ser proporcional ao número 
de pessoal, de acordo com a legislação específica, com 
acesso indireto à área de processamento, com fluxo in-
terno adequado e independentes para as seções onde são 
manipulados produtos comestíveis, de acesso fácil, respei-
tando-se as particularidades de cada seção e em atendi-
mento às BPF;

XXXIV - junto aos sanitários devem existir lavatórios com 
água fria, ou fria e quente, com os elementos adequados 
para lavar e secar as mãos;

XXXV - junto às instalações a que se refere o inciso ante-
rior deverão ser afixados avisos indicando a obrigatorieda-
de de higienizar as mãos após o uso dos sanitários;

XXXVI - não será permitido o uso de toalhas de pano ou 
papel reciclado;

XXXVII - estabelecimento agroindustrial rural de pequeno 
porte com até 8 trabalhadores, são dispensados de dispor 
de refeitório, podendo ser utilizado a casa da propriedade 
e acima disso, o refeitório será instalado convenientemen-
te, de acordo com a legislação específica, proibindo-se que 
outras dependências ou áreas dos estabelecimentos sejam 
usadas para tal finalidade;

XXXVIII- na área de industrialização deverão existir insta-
lações adequadas, higiênicas e convenientemente localiza-
das para lavagem e secagem das mãos; 

XXXIX - as lixeiras deverão ter tampas de acionamento 
não manual; 

XL - deverão existir instalações adequadas para a limpeza 
e desinfecção dos utensílios e equipamentos de trabalho.

Art. 52. O estabelecimento deverá possuir sistema de 
controle de entrada e saída de produtos, contando obri-
gatoriamente:

I - data, quantidade, natureza e procedência das matérias-
-primas, ingredientes, embalagens e rótulos utilizados na 
industrialização dos produtos alimentícios;

II - data, quantidade, saída e destinação dos produtos ali-
mentícios.

Parágrafo único. Este sistema deverá ficar a disposição 
dos servidores lotados no S.I.M..

Art. 53. Não será autorizado o funcionamento de 
estabelecimento de produtos de origem animal, sem que 
esteja instalado e equipado para a finalidade a que se 
destine.

SEÇÃO II

DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Art. 54. As instalações, os equipamentos e os utensílios 
deverão atender às seguintes condições:

I - dispor de equipamentos e utensílios adequados, de fácil 
higienização, não absorventes, resistentes à corrosão, não 
tóxicos e que não permitam o acúmulo de resíduos, sendo 
que a localização dos equipamentos deverá apresentar flu-
xo operacional ordenado, linear e sem cruzamentos;

II - as superfícies deverão ser lisas e isentas de imperfei-
ções que possam comprometer a higiene dos alimentos ou 
ser fonte de contaminação;

III- deverá existir barreira sanitária em todos os acessos 
ao interior da indústria;

IV- dispor de rede de abastecimento de água, com instala-
ções apropriadas para armazenamento e distribuição, sufi-
ciente para atender as necessidades do trabalho industrial 
e as dependências sanitárias e tratamento de água;

V - dispor de rede diferenciada e identificada para água 
não potável, quando esta for utilizada para combate de 
incêndios, refrigeração e outras aplicações que não ofere-
çam risco de contaminação aos alimentos;
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VI- possuir instalação de frio em número e área suficien-
tes, segundo a capacidade e a finalidade do estabeleci-
mento;

VII- os equipamentos e utensílios, tais como mesas, ca-
lhas, carrinhos, caixas, bandejas e outros continentes que 
recebam produtos comestíveis, serão de superfície lisa, de 
fácil higienização, de chapa de material inoxidável, per-
mitindo-se o emprego de material plástico apropriado às 
finalidades, devem manter-se lisas as superfícies dos equi-
pamentos que estejam ou possam vir a estar em contato 
com as carnes, incluindo soldaduras e juntas;

VIII - os carros e/ou bandejas para produtos não comestí-
veis poderão ser construídos em chapa galvanizada e pin-
tados de cor vermelha com a inscrição “não comestíveis”.

CAPÍTULO VI

DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE

Art. 55. Os estabelecimentos são responsáveis por asse-
gurar que todas as etapas de fabricação sejam realizadas 
de forma higiênica, a fim de obter produtos inócuos, que 
atendam aos padrões de qualidade, que não apresentem 
risco à saúde, à segurança e ao interesse econômico do 
consumidor.

§ 1º Imediatamente após o término da jornada de traba-
lho, ou quantas vezes for necessário, deverão ser rigoro-
samente limpos o chão, os condutos de escoamento de 
água, as estruturas de apoio e as paredes das áreas de 
manipulação. 

§ 2º O controle dos processos de fabricação deve ser de-
senvolvido e aplicado pelo estabelecimento, o qual deve 
apresentar os registros sistematizados auditáveis que 
comprovem o atendimento aos requisitos higiênico-sanitá-
rios e tecnológicos estabelecidos na presente Lei.

Art. 56. Todas as dependências, equipamentos e utensí-
lios dos estabelecimentos, inclusive reservatórios de água, 
fábrica e silos de reservatório de gelo, devem ser mantidos 
em condições de higiene, antes, durante e após a elabora-
ção dos produtos.

§ 1º Durante os procedimentos de higienização nenhuma 
matéria-prima ou produto deve permanecer nos locais 
onde está sendo realizada a operação de limpeza;

§ 2º Os produtos utilizados na higienização deverão ser 
previamente aprovados pelo órgão competente;

Art. 57. O reservatório de água deverá ser higienizado 
com intervalo máximo de 6 (seis) meses. 

Art. 58. Os equipamentos e utensílios devem ser higie-
nizados de modo a evitar a contaminação cruzada entre 
aqueles utilizados no acondicionamento de produtos co-
mestíveis daqueles utilizados no acondicionamento de pro-
dutos não comestíveis.

Art. 59. Os estabelecimentos devem ser mantidos livres 
de pragas e vetores.

§ 1º O uso de substâncias para o controle de pragas só é 
permitido nas dependências não destinadas à manipulação 
ou depósito de produtos comestíveis e mediante conheci-
mento do S.I.M..

§ 2º Somente deverão ser empregados praguicidas se não 
for possível a utilização eficaz de outras medidas de pre-
caução. 

Art. 60. Deverá ser aplicado um programa eficaz e contí-
nuo de combate às pragas e vetores. 

§ 1º Os estabelecimentos e as áreas circundantes deverão 
ser inspecionados periodicamente, de forma a diminuir ao 
mínimo os riscos de contaminação. 

§ 2º Em caso de alguma praga invadir os estabelecimentos 
deverão ser adotadas medidas de erradicação. 

Art. 61. É proibida a presença de animais nos arredores e 
no interior dos estabelecimentos. 

Art. 62. Os funcionários envolvidos de forma direta ou in-
direta em todas as etapas de produção ficam obrigados a 
cumprir práticas de higiene pessoal e operacional.

Parágrafo único. Os funcionários que trabalham em se-
tores em que se manipule material contaminado, ou que 
exista maior risco de contaminação, devem praticar há-
bitos higiênicos com maior frequência e não circular em 
áreas de menor risco de contaminação.

Art. 63. A embalagem de produtos deverá obedecer às 
condições de higiene à boa conservação do produto, sem 
colocar em risco a saúde do consumidor, obedecendo às 
normas estipuladas em legislação pertinente.

Art. 64. É proibida em toda a área industrial, a prática 
de qualquer hábito que possa causar contaminações 
nos alimentos, tais como comer, fumar, cuspir ou outras 
práticas anti-higiênicas, bem como a guarda de alimentos, 
roupas, objetos, materiais estranhos e uso de adornos, 
tais como anéis, brincos, dentre outros.

Art. 65. Durante todas as etapas de elaboração, incluin-
do o transporte, é proibido utilizar utensílios que pela sua 
forma ou composição possam comprometer a inocuidade 
da matéria-prima ou do produto, devendo os mesmos ser 
mantidos em perfeitas condições de higiene.

Art. 66. Os funcionários devem estar em boas condições 
de saúde e, anualmente, dispor de atestado médico.
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§ 1º Nos atestados de saúde de funcionários envolvidos 
na manipulação de produtos deve constar a declaração de 
que os mesmos estão “aptos a manipular alimentos”.

§ 2º O funcionário envolvido na manipulação de produtos 
deve ser imediatamente afastado do trabalho sempre que 
fique comprovada a existência de doenças que possam 
contaminar os produtos.

§ 3º Nos casos de afastamento por questões de saúde, 
o funcionário só poderá retornar às atividades depois de 
apresentar documento de saúde que ateste sua aptidão a 
manipular alimentos.

Art. 67. Todo o pessoal que trabalha com produtos comes-
tíveis, desde o recebimento até a expedição, deverá usar 
uniformes na cor branca, em perfeito estado de higiene e 
conservação, sendo: calça, jaleco, gorro, boné ou touca e 
botas.

§ 1º Quando utilizados protetores impermeáveis, estes de-
verão ser de plástico transparente ou branco, proibindo-se 
o uso de lona ou similares.

§ 2º O avental, bem como quaisquer outras peças de uso 
pessoal, serão guardados em local próprio, sendo proibida a 
entrada de operários nos sanitários, portando tais aventais.

Art. 68. Os equipamentos de conservação dos alimentos 
devem atender às condições de funcionamento, higiene, 
iluminação e circulação de ar, devendo ser higienizados 
sempre que necessário ou pelo menos uma vez por ano. 

Art. 69. Nos estabelecimentos de leite e derivados é obriga-
tória a rigorosa lavagem e sanitização de vasilhames e dos 
veículos transportadores de matérias-primas e produtos.

Art. 70. Nos estabelecimentos de produtos das abelhas 
que recebem matéria-prima em baldes ou tambores, é 
obrigatória a rigorosa lavagem e sanitização dos vasilha-
mes para sua devolução.

Art. 71. Os resíduos deverão ser retirados das áreas de 
manipulação de alimentos e de outras áreas de trabalho, 
sempre que for necessário. Sendo obrigatória sua retirada 
ao menos uma vez por dia. 

Parágrafo único. Imediatamente depois da retirada dos 
resíduos dos recipientes utilizados para o armazenamento, 
todos os equipamentos que tenham entrado em contato 
com eles deverão ser higienizados.

CAPÍTULO VII

DAS OBRIGAÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 72. Ficam os proprietários de estabelecimentos sob 
S.I.M. obrigados a:

I - cumprir todas as exigências que forem pertinentes con-
tidas na presente Lei;

II - fornecer os dados estatísticos de interesse do S.I.M, na 
forma por ele requerida, alimentando o sistema informati-
zado do sistema de inspeção, no máximo até o décimo dia 
útil de cada mês subsequente ao vencido e sempre que for 
solicitado pelo respectivo serviço de inspeção;

III - dar aviso antecipado de 12 (doze) horas, no mínimo, 
sobre a realização de quaisquer trabalhos sob inspeção 
permanente, mencionando sua natureza, hora de início e 
de provável conclusão;

IV - dar aviso antecipado de 24 (vinte e quatro) horas no 
mínimo, nos estabelecimentos sob inspeção periódica, so-
bre a paralisação ou reinício parcial ou total das atividades 
industriais, troca ou instalação de equipamentos e expedi-
ção de produtos que requeiram certificação sanitária;

V - manter locais apropriados para recebimento e guarda 
de matérias-primas e produtos que necessitem de reins-
peção, bem como para sequestro de carcaças ou partes de 
carcaça, matérias-primas e produtos suspeitos;

VI - fornecer substâncias apropriadas para desnaturação 
de produtos condenados, quando não haja instalações 
para sua transformação imediata;

VII - manter em dia o registro do recebimento de animais, 
matérias-primas e insumos, especificando procedência e 
qualidade, produtos fabricados, saída e destino dos mes-
mos, que deverá estar disponível para consulta do Serviço 
de Inspeção, a qualquer momento;

VIII - manter equipe regularmente treinada e habilitada 
para execução das atividades do estabelecimento;

IX - garantir o livre acesso de servidores a todas as insta-
lações do estabelecimento para a realização dos trabalhos 
de inspeção, fiscalização, supervisão, auditoria, colheita 
de amostras, verificação de documentos ou outros proce-
dimentos de inspeção previstos na presente Lei;

X - realizar imediatamente o recolhimento dos produtos 
elaborados e eventualmente expostos à venda quando for 
constatado desvio no controle de processo, que possa in-
correr em risco à saúde ou aos interesses do consumidor.

Art. 73. Cancelado o registro, os materiais pertencentes 
ao Governo Municipal, inclusive de natureza científica, os 
documentos, certificados, lacres e carimbos oficiais serão 
recolhidos pelo S.I.M..
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Art. 74. No caso de cancelamento de registro ou rela-
cionamento de estabelecimento, fica o mesmo obrigado a 
inutilizar a rotulagem existente em estoque, sob supervi-
são do Serviço de Inspeção.

Art. 75. Os estabelecimentos devem apresentar toda do-
cumentação solicitada pelo SIM, seja ela de natureza con-
tábil, analítica ou registros de controle de recebimento, 
estoque, produção, comercialização ou quaisquer outros 
necessários às atividades de fiscalização.

Art. 76. O S.I.M. junto aos estabelecimentos de abate 
deve, ao final de cada dia de atividade, fornecer aos pro-
prietários dos animais laudo onde constem as eventuais 
enfermidades ou patologias diagnosticadas.

Parágrafo único. Os estabelecimentos onde os abates 
tenham sido efetuados, ficam responsáveis pela entrega, 
mediante recibo, dos mencionados laudos aos proprietá-
rios dos animais, retornando cópias com o recebido para 
arquivo no Serviço de Inspeção.

Art. 77. Todos os estabelecimentos de leite e derivados 
e de produtos das abelhas e derivados devem registrar 
diariamente, as entradas, saídas e estoques de matérias-
-primas e produtos, especificando origem e quantidade.

CAPÍTULO VIII

DA IDENTIDADE E QUALIDADE  
DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Art. 78. Os produtos alimentícios devem atender aos re-
gulamentos técnicos de identidade e qualidade, padrões 
microbiológicos e de aditivos alimentares e coadjuvantes 
de tecnologia de fabricação, e outras legislações pertinen-
tes.

Parágrafo único. Na ausência de regulamentos técnicos 
de identidade municipais, serão adotadas legislações esta-
duais e federais vigentes.

Art. 79. O controle sanitário dos animais deverá seguir orien-
tação do órgão oficial de defesa sanitária animal do Estado.

Art. 80. Os produtos deverão ser transportados e armaze-
nados em condições adequadas para a preservação de sua 
sanidade e inocuidade.

CAPÍTULO IX

DA ROTULAGEM E  
EMBALAGEM EM GERAL

Art. 81. A embalagem dos produtos de origem animal de-
verá obedecer às condições de higiene necessárias à boa 
conservação do produto, sem colocar em risco a saúde do 
consumidor, obedecendo às normas estipuladas em legis-
lação pertinente.

Parágrafo único. Quando a granel, os produtos serão ex-
postos ao consumo acompanhados de folhetos ou cartazes 
de forma bem visível, contendo informações previstas no 
caput deste artigo.

Art. 82. O estabelecimento só poderá utilizar rótulos devi-
damente aprovados pelo SIM.

§ 1º Os rótulos obedecerão ás legislações específicas de 
rotulagem.

§ 2º Os rótulos só devem ser usados para os produtos a 
que tenham sido destinados não podendo efetuar qualquer 
modificação em seus dizeres, cores ou desenhos sem pré-
via aprovação.

Art. 83. Todo o material empregado no processo de em-
balagem de alimentos deverá ser armazenado em local 
destinado a esta finalidade e em condições de sanidade e 
limpeza.

Art. 84. As embalagens devem ser utilizadas para os fins 
a que se destinam, de acordo com o aprovado pelo órgão 
competente.

Art. 85. É proibida a reutilização de embalagens.

Art. 86. Todos os produtos alimentícios devem ser emba-
lados de forma a garantir a sua inviolabilidade.

Art. 87. As embalagens ou recipientes deverão ser ins-
pecionados e, se necessário, higienizados imediatamente 
antes do uso, com o objetivo de assegurar sua inocuidade.

Art. 88. Além de outras exigências previstas nesta lei ou 
em legislação específica, os rótulos devem obrigatoria-
mente conter, de forma clara e legível, as seguintes indi-
cações: 

I - nome verdadeiro do produto em caracteres destaca-
dos, com no mínimo 1/3 (um terço) da maior inscrição 
do rótulo, uniformes em corpo e cor, sem intercalação de 
desenhos ou outros dizeres; 

II - marca comercial ou nome fantasia do produto; 

III - razão social ou nome do produtor;

IV - CNPJ ou CPF, nos casos em que couber; 

V - categoria do estabelecimento, de acordo com a classi-
ficação prevista nesta Lei;

VI - endereço completo do estabelecimento produtor; 

VII - carimbo oficial da Inspeção Municipal; 

VIII - data da fabricação, prazo de validade e identificação 
do lote; 

IX - lista de ingredientes em ordem decrescente de quantida-
de, sendo os aditivos citados pelo nome ou número de Siste-
ma Internacional de Numeração - INS e função tecnológica;
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X - indicação do número de registro do produto no S.I.M.;

XI - identificação da origem;

XII - conservação do produto;

XIII - conteúdo líquido, conforme legislação do órgão com-
petente. 

§ 1º No caso de terceirização da produção, devem constar 
as expressões “fabricado por:”, seguida da identificação do 
fabricante, e “para:”, seguida da identificação do estabele-
cimento contratante. 

§ 2º Os produtos cuja validade varia segundo a tempera-
tura de conservação devem ter a indicação da conservação 
doméstica em função da temperatura de armazenamento.

§ 3º A identificação do produto alimentício registrado, 
constante do inciso X deste artigo, deverá ser realizada 
pela seguinte expressão: “Produto registrado no S.I.M. 
sob o número...”;

Art. 89. O tamanho das letras e números da rotulagem 
obrigatória não pode ser inferior a 01 mm, sendo que as 
indicações de conteúdo líquido seguirão os padrões metro-
lógicos vigentes.

Art. 90. Somente podem ser utilizadas denominações de 
qualidade quando tenham sido estabelecidas as especifi-
cações correspondentes para um determinado alimento, 
por meio de um regulamento técnico específico.

Art. 91. Nenhuma informação contida nos rótulos poderá 
levar o consumidor a equívocos ou enganos.

Art. 92. No caso de produtos expostos ao consumo sem 
qualquer proteção além de seu envoltório ou casca, a rotu-
lagem será feita por meio de rótulo impresso em papel ou 
outro material resistente que possa ser preso ao produto 
como forma de identificação.

Art. 93. Os rótulos dos produtos coloridos artificialmente 
devem conter a expressão “COLORIDO ARTIFICIALMEN-
TE”.

Art. 94. Nenhum rótulo de produto de origem animal po-
derá conter alegação terapêutica. 

Art. 95. No caso de cancelamento de registro ou fecha-
mento do estabelecimento, fica a firma responsável obri-
gada a inutilizar os rótulos existentes em estoque.

Art. 96. A observância das exigências de rotulagem 
contidas nesta lei, não desobriga o cumprimento das 
demais legislações municipais, estaduais e federais de 
rotulagem.

CAPÍTULO X

DOS CARIMBOS DA INSPEÇÃO E SEUS USOS

Art. 97. O número de registro do estabelecimento, as ini-
ciais “S.I.M.” com a palavra “Inspecionado”, palavra “ARA-
CRUZ e a palavra SEMAG”, que representam os elementos 
básicos do carimbo oficial da Inspeção Municipal, cujos 
formatos, dimensões e emprego serão apresentados no 
modelo 1 abaixo.

I - Modelo 1:

a- dimensão: de 2,0x 2,0 x 2,0cm(dois por dois) ate 7,0x 
7,0 x7,0 cm (sete por sete);

b - forma: Triangulo equilátero;

c- dizeres: Número do Registro do Estabelecimento abai-
xo da palavra “SIM”, colocada horizontalmente, a palavra 
“INSPECIONADO” que acompanha o lado esquerdo do 
triângulo, e a palavra “SEMAG – ARACRUZ” no lado direito.

CAPÍTULO XI

INSPEÇÃO INDUSTRIAL E  
SANITÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS

1) Inspeção industrial e sanitária de carnes e deri-
vados

Art. 98. Nos estabelecimentos sob Inspeção Municipal é 
permitido o abate das diferentes espécies de animais usa-
das na alimentação humana, desde que atendidas às dis-
posições das legislações existentes.

§ 1º O abate de diferentes espécies em um mesmo esta-
belecimento pode ser realizado desde que haja instalações 
e equipamentos adequados para a finalidade.

§ 2º O abate pode ser realizado desde que seja eviden-
ciada a completa segregação entre as diferentes espécies 
e seus respectivos produtos durante todas as etapas do 
processo, respeitadas as particularidades de cada espécie, 
inclusive quanto à higienização das instalações e equipa-
mentos.

Art. 99. A inspeção do abate seguirá a legislação estadual 
e federal existentes.

Art. 100. Fábrica de produtos cárneos é o estabelecimento 
que industrializa carne de variadas espécies de animais, 
sendo dotado de aparelhagem adequada para o seu 
funcionamento.

Art. 101. A seção de recepção de matérias-primas deve 
ser localizada contígua ao sistema de resfriamento ou à 
sala de desossa e processamento, para que não transite 
por outra seção até chegar a essas dependências.

Art. 102. Toda matéria prima recebida deverá ter sua pro-
cedência comprovada por documento do órgão competen-
te aceito pelo S.I.M..
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Art. 103. Deve existir no interior da câmara de resfria-
mento, quando for o caso, prateleiras metálicas e ou de 
plástico, não sendo permitido, o uso de madeira, equipa-
mentos oxidados ou com descamação de pintura.

Art. 104. As indústrias que recebem matéria-prima con-
gelada, quando necessário, possuirão câmara de estoca-
gem de congelados ou outro mecanismo de congelamento, 
com temperatura não superior a -12° (doze graus centí-
grados negativos).

Art. 105. O “pé-direito” da sala de desossa, sala de 
processamento e demais dependências terá altura mínima 
de 2,60 m (dois metros e sessenta centímetros).

Art. 106. A manipulação e o processamento poderão ser 
executados na sala de desossa desde que não traga pre-
juízos as outras operações.

Art. 107. O resfriamento das massas deverá ser realizado 
em sistemas de resfriamento com temperatura no seu in-
terior em torno de 4°C.

Parágrafo único. A preparação dos envoltórios, lavagem, 
retirada do sal e desinfecção poderá ser feito na própria 
sala de processamento, sendo necessária para tal uma 
mesa e pia independentes desde que não fique armaze-
nada nesta sala a matéria-prima e não sejam executados 
simultaneamente à desossa e ao processamento.

Art. 108. Cuidados especiais deverão ser dispensados aos 
nitritos e nitratos pelo perigo à saúde que os mesmos re-
presentam.

Art. 109. A seção de cozimento e banha serão 
independentes do processamento e das demais seções.

Parágrafo único. Para a fabricação de banha o estabele-
cimento seguirá a legislação específica pertinente. 

Art. 110. Os fumeiros serão construídos inteiramente de 
alvenaria, não se permitindo pisos e portas de madeira, 
sendo que as aberturas para acesso da lenha e para a lim-
peza deverão estar localizadas na parte inferior e externa.

Art. 111. A seção de resfriamento dos produtos prontos 
deverá estar equipada com sistema de resfriamento, para 
armazenar os produtos prontos que necessitarem de 
refrigeração aguardando o momento de sua expedição.

Art. 112. O estabelecimento que desejar fabricar produ-
tos curados como salames, copas, presunto cru defumado, 
etc, seguirá a legislação específica pertinente. 

Art. 113. O estabelecimento que executar fatiamento de 
produtos possuirá espaço para esta finalidade onde os pro-
dutos receberão a sua embalagem primária, com tempera-
tura ambiente máxima de 15°C (quinze graus centígrados).

Art. 114. A lavagem dos equipamentos e outros poderão 
ser feita na sala de processamento desde que os produtos 
utilizados para tal não fiquem ali depositados e esta opera-
ção não interfira nos trabalhos de processamento.

Art. 115. Deverá ter espaço para depósitos de uniformes 
e materiais de trabalho, materiais de embalagem adequa-
damente protegidas de poeiras, insetos, roedores etc.

2) Inspeção industrial e sanitária de ovos e derivados

Art. 116. Entende-se por ovos, sem outra especificação, 
os ovos de galinha.

Parágrafo único. Os ovos de outras espécies devem se 
denominar segundo a espécie de que procedam.

Art. 117. Ovos frescos ou submetidos a processos de con-
servação aprovados pelo S.I.M., só podem ser expostos 
ao consumo humano quando previamente submetidos à 
inspeção e classificação previstos na presente lei.

Art. 118. Entende-se por ovos frescos os que não forem 
conservados por qualquer processo e se enquadrem na 
classificação estabelecida na presente lei.

Art. 119. Os ovos recebidos no Estabelecimento de Ovos 
Comerciais devem ser provenientes de estabelecimentos 
avícolas cadastrados junto ao serviço oficial competente.

§ 1º Os Estabelecimentos de Ovos Comerciais devem 
manter uma relação atualizada dos fornecedores.

§ 2º Os ovos recebidos nestes estabelecimentos devem 
chegar devidamente identificados e acompanhados de 
uma ficha de procedência, de acordo com o modelo esta-
belecido em normas complementares.

Art. 120. Após a classificação dos ovos, o estabelecimento 
dever manter registros auditáveis e disponíveis ao Serviço 
de Inspeção.

Parágrafo único. Os registros devem abranger dados de 
rastreabilidade, quantidade de ovos classificados por cate-
goria de qualidade e de peso e outros controles, conforme 
exigência do S.I.M..

Art. 121. Os estabelecimentos de ovos e derivados devem 
executar os seguintes procedimentos:

I - garantir condições de higiene em todas as etapas do 
processo;

II - armazenar e utilizar embalagens de maneira a assegu-
rar a inocuidade do produto;

III - realizar exame pela ovoscopia em câmara destinada 
exclusivamente a essa finalidade;
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IV - medir a altura da câmara de ar com instrumentos 
específicos;

V - classificar e pesar os ovos com equipamentos específicos;

VI - executar os programas de autocontrole; e

VII - implantar programa de controle de resíduos de pro-
dutos de uso veterinário e contaminantes em ovos prove-
nientes de estabelecimentos avícolas de reprodução.

Art. 122. Os ovos destinados ao consumo humano devem 
ser classificados em ovos de categorias “A” e “B”, de acor-
do com as suas características qualitativas.

Parágrafo único. A classificação dos ovos por peso deve 
atender as normas específicas.

Art. 123. Os ovos limpos trincados ou quebrados que 
apresentem a membrana testácea intacta devem ser des-
tinados para a industrialização, tão rapidamente quanto 
possível.

Art. 124. É proibida a utilização de ovos sujos trincados 
para a fabricação de produtos de ovos.

Art. 125. Os ovos destinados para a produção de produtos 
de ovos devem ser previamente lavados e secos antes de 
serem processados, exceto os ovos sujos trincados.

Art. 126. Os ovos devem ser armazenados e transporta-
dos em condições que minimizem as grandes variações de 
temperatura.

Art. 127. São considerados impróprios para consumo os 
ovos que apresentem:

I - alterações da gema e da clara, com gema aderente à 
casca, gema rompida, presença de manchas escuras ou de 
sangue, presença de embrião;

II - mumificação ou que estejam secos por outra causa;

III - podridão vermelha, negra ou branca;

IV - contaminação por fungos, externa ou internamente;

V - cor, odor ou sabor anormal;

VI - sujidades externas por materiais estercorais ou que 
tenham estado em contato com substâncias capazes de 
transmitir odores ou sabores estranhos;

VII - rompimento da casca e que estiverem sujos;

VIII - rompimento da casca e das membranas testáceas;

IX - contaminação por substâncias tóxicas; ou

X - apresente resíduos de produtos de uso veterinário ou 
contaminantes acima dos limites máximos estabelecidos 
em legislação específica;

Art. 128. Os ovos considerados impróprios para o con-
sumo humano devem ser condenados, podendo ser apro-
veitados para uso não comestível, desde que a industria-

lização seja realizada em instalações apropriadas e sejam 
atendidas as especificações do produto não comestível que 
será fabricado.

Art. 129. É proibido o acondicionamento de ovos em uma 
mesma embalagem quando se tratar de:

I - ovos frescos com ovos submetidos a processos de con-
servação; e

II - ovos de espécies diferentes.

Art. 130. Os aviários, granjas e outras propriedades aví-
colas nas quais estejam grassando doenças zoonóticas 
com informações comprovadas pelo setor competente 
pela sanidade animal não podem destinar sua produção de 
ovos ao consumo.

Art. 131. Estabelecimento para ovos é aquele destina-
do ao recebimento, ovoscopia, classificação, acondiciona-
mento, identificação, armazenagem e expedição de ovos 
em natureza, oriundos de vários fornecedores, facultando-
se a operação de classificação para os ovos que chegam ao 
Entreposto já classificados, acondicionados e identificados, 
podendo ou não fazer a industrialização, desde que dispo-
nha de equipamentos adequados para essa operação.

Art. 132. O estabelecimento deverá ter sala para recep-
ção e seleção de ovos; sala para classificação, envase e 
armazenamento do produto embalado; depósito para ma-
terial de envase e rotulagem; sala para embalagem se-
cundária, estocagem e expedição; sendo que a lavagem 
de recipientes, bandeja ou similares poderá ser feita no 
mesmo local de recepção desde que não esteja recebendo 
matéria-prima no mesmo momento.

Parágrafo único. Quando se tratar de estabelecimento 
agroindustrial rural de pequeno porte o depósito de mate-
rial de envase e rotulagem poderá ser na seção de rotula-
gem, embalagem secundária e expedição.

Art. 133. As áreas destinadas à recepção e expedição dos 
ovos deverão apresentar cobertura.

Art. 134. O pé direito mínimo será de 2,60 m (dois metros 
e sessenta centímetros).

Art. 135. Os equipamentos basicamente compõem-se de: 
ovoscópio e mesas de aço inoxidável ou outro material 
aprovado pela Inspeção.

3) Inspeção industrial e sanitária de leite e derivados

Art. 136. A inspeção de leite e seus derivados abrange a 
verificação:
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I - do estado sanitário do rebanho, do processo de orde-
nha, do acondicionamento, da conservação e do transpor-
te do leite;

II - das matérias-primas, do processamento, do produto, 
da estocagem e da expedição;

III - das instalações laboratoriais, dos equipamentos, dos 
controles e dos processos analíticos; e

IV - dos programas de autocontrole implantados.

Art. 137. Entende-se por leite, sem outra especificação, 
o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em 
condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e 
descansadas.

§ 1° O leite de outros animais deve denominar-se segundo 
a espécie de que proceda.

§ 2° Permite-se a mistura de leite de espécies animais di-
ferentes, desde que conste na denominação de venda do 
produto e seja informada na rotulagem a porcentagem do 
leite de cada espécie.

Art. 138. Entende-se por colostro o produto da ordenha 
obtido após o parto e enquanto estiverem presentes os 
elementos que o caracterizam.

Art. 139. Entende-se por leite de retenção o produto da 
ordenha obtido no período de 30 (trinta) dias que antece-
dem a parição prevista.

Art. 140. Entende-se por leite individual o produto resul-
tante da ordenha de uma só fêmea e, por leite de conjun-
to, o resultante da mistura de leites individuais.

Art. 141. O gado leiteiro deve ser mantido sob controle 
veterinário e seguirá a legislação específica.

Parágrafo único. É proibido ministrar substâncias esti-
mulantes de qualquer natureza capazes de provocar au-
mento da secreção láctea com prejuízo da saúde animal 
e humana.

Art. 142. É obrigatória a obtenção de leite em condições 
higiênicas, abrangendo o manejo do gado leiteiro e os pro-
cedimentos de ordenha, conservação e transporte.

§ 1° Logo após a ordenha, manual ou mecânica, o leite 
deve ser filtrado por meio de utensílios específicos previa-
mente higienizados.

§ 2° O leite cru mantido na propriedade rural deve ser 
conservado sob temperatura e período definidos em 
normas específicas.

§ 3° O vasilhame ou equipamento para conservação do 
leite na propriedade rural até a sua captação deve perma-
necer em local próprio e específico, mantido em condições 
adequadas de higiene.

Art. 143. É proibida, nas propriedades rurais, a padroni-
zação ou o desnate parcial ou total do leite.

Art. 144. É proibido o envio a qualquer estabelecimento 
industrial do leite de fêmeas que, independente da espécie:

I - pertençam à propriedade que esteja sob interdição;

II - não se apresentem clinicamente sãs e em bom estado 
de nutrição;

III - estejam no último mês de gestação ou na fase colos-
tral;

IV - apresentem diagnóstico clínico ou resultado de provas 
diagnósticas que indiquem a presença de doenças infecto-
contagiosas que possam ser transmitidas ao ser humano 
pelo leite;

V - estejam sendo submetidas a tratamento com produtos 
de uso veterinário durante o período de carência recomen-
dado pelo fabricante; ou

VI - receberam alimentos ou produtos de uso veterinário 
que possam prejudicar a qualidade do leite.

Art. 145. A captação e transporte de leite cru diretamente 
nas propriedades rurais deve atender ao disposto em nor-
mas específicas.

Art. 146. Após a captação do leite cru na propriedade 
rural, é proibida qualquer operação envolvendo essa ma-
téria-prima em locais não registrados ou relacionados no 
S.I.M..

Art. 147. A análise das amostras de leite devem seguir as 
legislações específicas.

Art. 148. O estabelecimento industrial é responsável pelo 
controle das condições de recepção do leite, bem como 
pela seleção da matéria-prima destinada à produção de 
leite para consumo humano direto e industrialização, con-
forme padrões analíticos especificados na presente lei e 
em normas específicas.

Art. 149. Considera-se impróprio para qualquer tipo de 
aproveitamento o leite cru quando:

I - provenha de propriedade interditada por setor compe-
tente;

II- apresente resíduos de produtos de uso veterinário ou 
contaminantes acima dos limites máximos estabelecidos 
em legislação específica, inibidores, neutralizantes de aci-
dez, reconstituintes de densidade ou do índice crioscópi-
co, conservadores ou outras substâncias estranhas à sua 
composição;
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III - apresente corpos estranhos ou impurezas que causem 
repugnância;

IV - revele presença de colostro.

Parágrafo único. O leite considerado impróprio para 
qualquer tipo de aproveitamento deve ser destinado se-
guindo a legislação específica.

Art. 150. Considera-se impróprio para produção de leite 
para consumo humano direto o leite cru quando:

I - não atenda aos padrões para leite normal;

II - coagule pela prova do álcool/alizarol na concentração 
estabelecida em normas complementares;

III - apresente fraudes diferentes das previstas no artigo 
anterior; ou

IV - apresente outras alterações que o torne impróprio, a 
juízo do S.I.M..

Parágrafo único. O leite em condições de aproveitamen-
to condicional deve ser destinado seguindo a legislação 
específica.

Art. 151. O processamento do leite após a seleção e a 
recepção em qualquer estabelecimento compreende as se-
guintes operações, entre outros processos aprovados pelo 
S.I.M., que seguirão a legislação específica.

I - pré-beneficiamento do leite compreendendo, de forma 
isolada ou combinada, as etapas de filtração sob pressão, 
clarificação, bactofugação, microfiltração, padronização do 
teor de gordura, termização (pré-aquecimento), homoge-
neização e refrigeração; e

II - beneficiamento do leite compreendendo os processos 
de pasteurização, ultra-alta temperatura (UAT ou UHT) e 
esterilização.

Art. 152. É proibido o emprego de substâncias químicas 
na conservação do leite.

Art. 153. Permitem-se os seguintes processos de pasteu-
rização do leite:

I - Pasteurização lenta, que consiste no aquecimento in-
direto do leite de 63 a 65ºC (sessenta e três a sessenta e 
cinco graus Celsius) por 30 (trinta) minutos, dispondo de 
mecanismo que garanta a homogenização da temperatura 
do leite, em aparelhagem própria; e

II - Pasteurização rápida, que consiste no aquecimento do 
leite em camada laminar de 72 a 75ºC (setenta e dois a 
setenta e cinco graus Celsius) por 15 a 20 (quinze a vinte) 
segundos, em aparelhagem própria.

§ 1º O leite pasteurizado deve apresentar prova de fosfa-
tase alcalina negativa e prova de peroxidase positiva.

§ 2º É proibida a repasteurização do leite para consumo 
humano direto.

Art. 154. São fixados os seguintes limites superiores de 
temperatura aplicados ao leite:

I - conservação e expedição no Posto de Refrigeração: 4ºC 
(quatro graus Celsius);

II - conservação na Usina de Beneficiamento ou Fábrica 
de Laticínios antes da pasteurização: 4ºC (quatro graus 
Celsius);

III - refrigeração após a pasteurização: 4ºC (quatro graus 
Celsius);

IV - estocagem em câmara frigorífica do leite pasteuriza-
do: 4ºC (quatro graus Celsius);

V - entrega ao consumo do leite pasteurizado: 7ºC (sete 
graus Celsius); e

Art. 155. O leite pasteurizado deve ser transportado pre-
ferencialmente em veículos isotérmicos com unidade fri-
gorífica instalada.

Parágrafo único. Para um raio de até 100 km em tor-
no do local de processamento permite-se o transporte em 
veículos não isotérmicos e sem unidade frigorífica instala-
da, desde que garantam a manutenção de temperatura no 
local de entrega não superior há 7ºC (sete graus Celsius).

Art. 156. É proibida a comercialização e distribuição de 
leite cru para consumo humano direto em todo território 
municipal, nos termos da legislação.

Art. 157. Os padrões microbiológicos dos diversos tipos 
de leite devem atender às legislações específicas.

Art. 158. Quando as condições de produção, conservação 
e transporte, composição, contagem de células somáticas 
ou contagem bacteriana total não satisfaçam ao padrão 
a que se destina, o leite pode ser utilizado na obtenção 
de outro produto, desde que se enquadre no respectivo 
padrão.

Art. 159. A inspeção de leite e seus derivados, além das 
exigências previstas nesta lei, ainda seguirá a legislação 
específica.

Art. 160. É permitida a produção dos seguintes tipos de 
leites fluidos:

I - leite cru refrigerado;

II - leite cru pré-beneficiado;

III - leite fluido a granel de uso industrial;

IV - leite pasteurizado;
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V - leite UAT ou UHT;

VI - leite esterilizado; e

VII - leite reconstituído.

Parágrafo único. A produção e beneficiamento do leite 
seguirão legislações específicas.

Art. 161. Na elaboração de leite e derivados das espécies 
caprina, bubalina e outras devem ser seguidas, naquilo 
que lhes for aplicável, as exigências previstas nesta lei e 
outras legislações específicas.

Art. 162. Considera-se impróprio para consumo humano 
direto o leite beneficiado que:

I - apresente características sensoriais anormais;

II - não atenda aos padrões físico-químicos definidos em 
normas complementares;

III - esteja fraudado. 

Art. 163. Considera-se fraudado (adulterado ou falsifica-
do) o leite que:

I - for adicionado de água;

II - tenha sofrido subtração de qualquer dos seus com-
ponentes, em desacordo com a presente Lei ou normas 
complementares;

III - for adicionado de substâncias, ingredientes ou aditi-
vos em desacordo com normas complementares ou regis-
tro do produto;

IV - tenha sido elaborado a partir de matéria-prima impró-
pria para processamento;

V - for de um tipo e se apresentar rotulado como outro;

VI - apresentar adulteração na data de fabricação, data ou 
prazo de validade do produto; ou

VII - estiver cru e for envasado como beneficiado.

Parágrafo único. Em qualquer destes casos, o leite bene-
ficiado deve ser inutilizado ou destinado ao aproveitamen-
to condicional, de acordo com as normas de destinação 
estabelecidas pelo SIM.

Art. 164. Os produtos que não sejam leite, produto lácteo 
ou produto lácteo composto não podem utilizar rótulos, 
documentos comerciais, material publicitário nem qual-
quer outra forma de propaganda ou de apresentação no 
estabelecimento de venda que declare, implique ou sugira 
que estes produtos sejam leite, produto lácteo ou produto 
lácteo composto, ou que faça alusão a um ou mais produ-
tos do mesmo tipo.

Art. 165. Se um produto final estiver destinado a subs-
tituir o leite ou um produto lácteo ou um produto lácteo 
composto, não pode utilizar termos lácteos em rótulos, do-

cumentos comerciais, material publicitário nem qualquer 
outra forma de propaganda ou de apresentação no esta-
belecimento de venda.

Art. 166. Na rotulagem dos derivados fabricados com lei-
te que não seja o de vaca deve constar a designação da 
espécie que lhe deu origem, desde que não contrarie a 
identidade do produto.

Art. 167. Creme de leite é o produto lácteo rico em gor-
dura retirada do leite por processo tecnológico específico, 
que se apresenta na forma de emulsão de gordura em 
água.

Parágrafo único. Para ser exposto ao consumo humano 
direto, o creme de leite deve ser submetido a tratamento 
térmico específico.

Art. 168. Manteiga é o produto lácteo gorduroso obtido 
exclusivamente pela bateção e malaxagem, com ou sem 
modificação biológica do creme de leite pasteurizado, por 
processo tecnológico específico.

Art. 169. Queijo é o produto lácteo fresco ou maturado 
que se obtém por separação parcial do soro em relação ao 
leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou totalmente 
desnatado) ou de soros lácteos, coagulados pela ação do 
coalho, de enzimas produzidas por microrganismos espe-
cíficos, de ácidos orgânicos, isolados ou combinados, todos 
de qualidade apta para uso alimentar, com ou sem adição 
de substâncias alimentícias, especiarias, condimentos ou 
aditivos, no qual a relação proteínas do soro/caseína não 
exceda a do leite.

§1º Queijo fresco é o que está pronto para o consumo logo 
após a sua fabricação.

§2º Queijo maturado é o que sofreu as transformações 
bioquímicas e físicas necessárias e características da va-
riedade do queijo.

§3º O leite a ser utilizado na fabricação de queijos deve 
ser filtrado por meios mecânicos e submetido à pasteuri-
zação ou tratamento térmico equivalente para assegurar a 
fosfatase residual negativa, combinado ou não com outros 
processos físicos ou biológicos que garantam a inocuidade 
do produto.

§4º A pasteurização do leite para queijo maturado seguirá 
regulamento específico.

§5º Considera-se a data de fabricação dos queijos frescos 
o último dia da sua elaboração e para queijos maturados, 
o dia do término do período da maturação.

Art. 170. Para efeito de padronização dos queijos, deverá 
seguir as legislações específicas.
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Art. 171. Queijo de Coalho Industrial é o queijo que se 
obtém por coagulação do leite pasteurizado por meio do 
coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, com-
plementada ou não pela ação de bactérias lácticas espe-
cíficas, com a obtenção de uma massa dessorada, semi-
cozida ou cozida, submetida à prensagem e secagem, 
devendo apresentar as características determinadas em 
legislações específicas.

Art. 172. Queijo Minas Frescal é o queijo fresco obtido 
por coagulação enzimática do leite pasteurizado com coa-
lho ou outras enzimas coagulantes apropriadas ou ambas, 
complementada ou não pela ação de bactérias lácticas es-
pecíficas, com a obtenção de uma massa coalhada, des-
sorada, não prensada, salgada e não maturada, devendo 
apresentar as características determinadas em legislações 
específicas.

Art. 173. O Queijo Minas Padrão é o queijo de massa crua 
ou semi-cozida obtido por coagulação do leite pasteuriza-
do com coalho ou outras enzimas coagulantes apropria-
das, ou ambos, complementada ou não pela ação de bac-
térias lácticas específicas, com a obtenção de uma massa 
coalhada, dessorada, prensada mecanicamente, salgada e 
maturada pelo período mínimo de 20 (vinte) dias, devendo 
apresentar as características determinadas em legislações 
específicas.

Art. 174. Ricota Fresca é o queijo obtido pela precipitação 
ácida a quente de proteínas do soro de leite, adicionado de 
leite até 20% (vinte por cento) do seu volume, devendo 
apresentar as características determinadas em legislações 
específicas.

Art. 175. Queijo Tipo Mussarela é o queijo que se obtém 
pela coagulação do leite pasteurizado por meio de coalho 
ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complemen-
tada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas, 
com a obtenção de uma massa acidificada, filada, não 
prensada, salgada e estabilizada, devendo apresentar as 
características determinadas em legislações específicas.

Art. 176. Queijo tipo Provolone Fresco é o queijo obtido 
por coagulação do leite pasteurizado por meio de coalho 
ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complemen-
tada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas, 
com a obtenção de uma massa filada e não prensada de-
vendo apresentar as características determinadas em le-
gislações específicas.

Art. 177. Queijo tipo Provolone Curado é o queijo obtido 
por coagulação do leite pasteurizado por meio de coalho ou 
outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada 
pela ação de bactérias lácticas específicas, com a obten-
ção de uma massa filada, não prensada e maturada pelo 
período mínimo de 2 (dois) meses, devendo apresentar as 
características determinadas em legislações específicas.

Parágrafo único. Este queijo pode ser defumado, deven-
do atender às características sensoriais adquiridas nesse 
processo.

Art. 178. Queijo tipo Caccio-cavalo, Fresco ou Curado é o 
queijo idêntico ao tipo Provolone (Fresco ou Curado, con-
forme o caso) com formato ovalado ou piriforme.

Art. 179. Permite-se exclusivamente para processamento 
industrial a fabricação de queijos em formas e pesos di-
ferentes dos estabelecidos em normas específicas, desde 
que sejam mantidos os requisitos previstos para cada tipo 
de queijo.

Art. 180. Os tipos de queijos não previstos nesta lei de-
vem atender as normas específicas.

Art. 181. Leites Fermentados são produtos lácteos ou pro-
dutos lácteos compostos obtidos por coagulação e diminui-
ção do pH do leite ou do leite reconstituído adicionados ou 
não de outros produtos lácteos, por fermentação láctea 
mediante ação de cultivos de microrganismos específicos, 
adicionados ou não de outras substâncias alimentícias.

Parágrafo único. Os microrganismos específicos devem 
ser viáveis, ativos e abundantes no produto final durante 
seu prazo de validade.

Art. 182. Iogurte é o leite fermentado pela ação de culti-
vos protosimbióticos de Streptococcus salivarius ssp. ther-
mophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, que 
podem ser associados de forma complementar a outras 
bactérias ácido-lácticas que, por sua atividade, contribuem 
para a determinação das características do produto final.

Art. 183. Além dos produtos já mencionados, são consi-
derados derivados do leite outros produtos que se enqua-
drem na classificação de produto lácteo, produto lácteo 
composto ou mistura, de acordo com o disposto nesta lei e 
outras legislações específicas.

4) Inspeção industrial e sanitária de produtos das 
abelhas e derivados

Art. 184. A inspeção de produtos das abelhas e seus deri-
vados, além das exigências já previstas nesta lei, abrange 
a verificação:

I - da extração, do acondicionamento, da conservação, da 
origem e do transporte dos produtos das abelhas;

II - do processamento, da armazenagem e da expedição; e

III - dos programas de autocontrole implantados.

Art. 185. As análises de produtos das abelhas, para sua 
recepção e seleção no estabelecimento processador, de-
vem abranger as características sensoriais e as análises 
determinadas em normas complementares e legislação es-
pecífica, além da pesquisa de indicadores de fraudes que 
se faça necessária.

Art. 186. São considerados alterados e impróprios 
para consumo humano, os produtos das abelhas que 
evidenciem:
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I - características sensoriais anormais;

II - a presença de resíduos estranhos decorrentes de falhas 
nos procedimentos higiênico-sanitários e tecnológicos; 

III - a presença de resíduos de produtos de uso veterinário 
e contaminantes acima dos limites máximos estabelecidos 
em legislação específica.

IV - microrganismos patogênicos.

V - matéria-prima em desacordo com as exigências defi-
nidas para cada produto das abelhas usado na sua com-
posição;

Art. 187. São considerados fraudados (adulterados ou 
falsificados) os produtos das abelhas que:

I - apresentem substâncias que alterem a sua composição 
original;

II - apresentem aditivos;

III - apresentem características de obtenção a partir de 
alimentação artificial das abelhas;

IV - houver a subtração de qualquer dos seus componentes, 
em desacordo com esta lei ou outra legislação específica;

V - forem de um tipo e se apresentem rotulados como de 
outro;

VI - apresentem adulteração na data de fabricação, data 
ou prazo de validade do produto; ou

VII - tenham sido elaborados a partir de matéria-prima 
imprópria para processamento.

Art. 188. São considerados fraudados (adulterados ou 
falsificados) os derivados de produtos das abelhas que:

I - forem de um tipo e se apresentem rotulados como de 
outro;

II - apresentem adulteração na data de fabricação, data ou 
prazo de validade do produto; ou

III - tenham sido elaborados a partir de matéria-prima 
imprópria para processamento.

Art. 189. Os produtos das abelhas e derivados alterados, 
fraudados ou impróprios para o consumo humano podem 
ter aproveitamento condicional quando previstos em legis-
lação específica.

Art. 190. Estabelecimento de extração e beneficiamento 
de produtos das abelhas é o estabelecimento destinado 
à extração, classificação, beneficiamento, industrialização, 
acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição 
de mel, cera e outros produtos das abelhas, que deverá 
ser compatível com a sua capacidade instalada.

Art. 191. O estabelecimento deverá ser localizado afas-
tado da área de terreno onde se situam as colmeias de 
produção.

Art. 192. Ter dependência de recepção de caixas com fa-
vos, onde a sua passagem para sala de extração será feita 
através de óculo.

Art. 193. Ter dependências, para extração, filtração, clas-
sificação, beneficiamento, decantação, descristalização, 
classificação e envase do produto, dispondo de instala-
ções, instrumentos e reagentes mínimos necessários.

Art. 194. Ter local para depósito de material de envase e 
rotulagem, podendo este ser na seção de expedição, des-
de que tenha espaço adequado para tal.

Art. 195. Ter dependência para as operações de rotula-
gem, embalagem secundária, armazenagem e expedição, 
recomendando-se a previsão de um local coberto e dotado 
de tanque para o procedimento de higienização dos vasi-
lhames e utensílios.

Art. 196. Os equipamentos e utensílios essenciais segui-
rão a legislação específica.

Art. 197. O pé-direito deverá ter 3 m (três metros), po-
rém será aceito pé-direito a partir de 2,6 m (dois metros 
e sessenta centímetros), desde que tenha boa iluminação 
e ventilação.

Art. 198. A porta de entrada para a sala de extração e 
beneficiamento, deverá possuir barreira sanitária.

Art. 199. O almoxarifado, quando necessário, deverá ser 
em local apropriado e fora das instalações do estabeleci-
mento.

5) Inspeção industrial e sanitária de pescado

Art. 200. Estabelecimento de Abate e Industrialização de 
Pescado é o estabelecimento que possui dependências, 
instalações e equipamentos para recepção, lavagem, in-
sensibilização, abate, processamento, transformação, 
preparação, acondicionamento e frigorificação, com fluxo 
adequado à espécie de pescado a ser abatida, dispondo ou 
não de instalações para o aproveitamento de produtos não 
comestíveis.

Art. 201. Estação Depuradora de Moluscos Bivalves é o 
estabelecimento que possui dependências próprias para 
recepção, depuração, embalagem e expedição de molus-
cos bivalves.

Art. 202. São produtos e derivados comestíveis de 
pescado aqueles elaborados a partir de pescado inteiro ou 
parte dele, aptos para o consumo humano.

Art. 203. Os controles oficiais do pescado, seus produtos, 
derivados e compostos, no que for aplicável, seguirão as 
legislações específicas.
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Art. 204. Produtos frescos são aqueles obtidos de pescado 
fresco, não transformado, inteiro ou preparado, acondicio-
nados, conservados pela ação do gelo ou outros métodos 
de conservação de efeito similar, mantido unicamente em 
temperaturas próximas à de gelo fundente.

Parágrafo único. Entende-se por preparados aqueles 
produtos que foram submetidos a uma operação que alte-
rou a sua integridade anatômica, tal como a evisceração, 
o descabeçamento, os diferentes cortes e outras formas 
de apresentação.

Art. 205. Produtos resfriados são aqueles obtidos de pes-
cado, transformados, embalados e mantidos sob refrige-
ração.

§ 1º Entende-se por transformados aqueles produtos re-
sultantes da transformação da natureza do pescado, de 
forma que não seja possível retornar às características ori-
ginais.

§ 2º Os produtos obtidos de répteis e anfíbios, mesmo 
quando não transformados, podem ser designados como 
resfriados.

Art. 206. Produtos congelados de pescado são aqueles 
submetidos a processos específicos de congelamento, em 
equipamento que permita a ultrapassagem da zona crítica, 
compreendida de –0,5°C (cinco décimos de grau Celsius 
negativo) a –5°C (cinco graus Celsius negativos) em tem-
po não superior a 2 (duas)horas.

§1º O produto somente pode ser considerado congelado 
após a temperatura de seu centro térmico alcançar -18ºC 
(dezoito graus Celsius negativos).

§2º As câmaras de estocagem do estabelecimento pro-
dutor devem possuir condições de armazenar o produto a 
temperaturas não superiores a –18ºC (dezoito graus Cel-
sius negativos).

§3º É permitida a utilização do congelador salmourador, 
quando o pescado for destinado como matéria prima para 
a elaboração de conservas, desde que seja atendido o 
conceito de congelamento rápido e atinja temperatura não 
superior a - 9°C (nove graus Celsius negativos) em seu 
centro térmico, devendo ter como limite máximo esta tem-
peratura durante a armazenagem.

Art. 207. Produtos descongelados de pescado são aque-
les que foram inicialmente congelados e submetidos a um 
processo específico de elevação de temperatura acima do 
ponto de congelamento e mantidos em temperaturas pró-
ximas à de gelo fundente.

Parágrafo único. Na designação do produto deve ser in-
cluída a palavra descongelado.

I - o rótulo dos produtos previstos neste parágrafo deve 
apresentar no painel principal, logo abaixo da denomina-
ção de venda, em caracteres destacados, uniformes em 
corpo e cor sem intercalação de dizeres ou desenhos, em 
caixa alta e em negrito a expressão NÃO RECONGELAR.

Art. 208. O pescado, seus produtos, derivados e compos-
tos comestíveis, respeitadas as particularidades de cada 
espécie, de acordo com o processo de elaboração, são 
considerados alterados quando apresentem:

I- deteriorações em suas características físicas, químicas 
ou biológicas;

II - alterações em suas características sensoriais;

III - alterações em suas características intrínsecas ou nu-
tricionais;

IV - tratamento tecnológico inadequado;

V - cistos, larvas e parasitos;

VI - corpos estranhos, sujidades ou outras evidências que 
demonstrem pouco cuidado na manipulação, elaboração, 
preparo, conservação ou acondicionamento; e

VII - apresente outras alterações que os tornem impró-
prios, a juízo do S.I.M..

Parágrafo único. Os produtos nessas condições serão 
apreendidos cautelarmente e terão seu destino definido 
pela Inspeção, de acordo com as normas de destinação 
estabelecidas pelo SIM.

Art. 209. O pescado, seus produtos, derivados e compos-
tos comestíveis, respeitadas as particularidades de cada 
espécie, de acordo com o processamento, devem ser con-
siderados alterados e impróprios para consumo humano 
na forma em que se apresentam, no todo ou em partes, 
quando apresentem:

I - a superfície úmida, pegajosa e exsudativa;

II - partes ou áreas flácidas ou com consistência anormal 
à palpação;

III - sinais de deterioração;

IV - coloração ou manchas impróprias;

V - perfuração dos envoltórios dos embutidos por parasi-
tos;

VI - odor e sabor estranhos;

VII - resultados das análises acima dos limites máximos 
estabelecidos pela legislação específica; e

VIII - cistos, larvas ou parasitos em proporção maior que 
a estabelecida em normas complementares.

Art. 210. O pescado, seus produtos, derivados e compos-
tos comestíveis são considerados fraudados (adulterados 
ou falsificados) quando:

I - elaborados com pescado diferente da espécie declarada 
no rótulo;
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II - contenham substâncias estranhas à sua composição;

III - apresentem composição ou formulações diferentes 
das permitidas pela legislação;

IV - houver adição de água ou outras substâncias com o 
intuito de aumentar o volume e o peso do produto;

V - apresentar adulteração na data de fabricação, data ou 
prazo de validade do produto;

VI - utilizadas denominações diferentes das previstas nes-
ta lei; ou

VII - utilizados procedimentos técnicos inadequados que 
alterem as características sensoriais, podendo atingir os 
componentes do alimento, comprometendo sua inocuida-
de, qualidade ou valor nutritivo.

Art. 211. Na elaboração de produtos, derivados e com-
postos comestíveis de pescado devem ser seguidas, na-
quilo que lhes for aplicável, as exigências previstas nesta 
lei para os produtos cárneos e legislação específica.

Art. 212. Produtos não comestíveis de pescado são ob-
tidos de pescado ou qualquer resíduo deste, que se en-
quadre nas denominações e especificações desta e outras 
legislações específicas.

Art. 213. Na elaboração de produtos não comestíveis de 
pescado devem ser seguidas, naquilo que lhes for apli-
cável, as exigências previstas nas legislações específicas 
vigentes.

Art. 214. A recepção do pescado deverá ser feita em área 
coberta com pé direito de no mínimo 03 (três) metros.

Parágrafo único. Esta seção será separada fisicamente 
por parede inteira e sem possibilidade de trânsito de pes-
soal entre esta e a seção de evisceração e filetagem.

Art. 215. Para a evisceração e filetagem deverá dispor de 
mesa para descamação, evisceração, coureamento e corte 
(postagem ou filetagem) com uma tomada de água a cada 
m2 de mesa.

Parágrafo único. A embalagem primária poderá ser reali-
zada nesta seção quando houver espaço e mesa exclusiva 
para esta operação, sem prejuízo das demais.

Art. 216. Deverá dispor de instalações ou equipamentos 
adequados à colheita e transporte de resíduos de pescado, 
resultantes do processamento, para o exterior das áreas 
de manipulação de produtos comestíveis.

Art. 217. Quando houver, a seção de embalagem secun-
dária será anexa à seção de processamento, separada 
desta através de parede e servirá para o acondicionamen-
to secundário dos produtos que já receberam a sua emba-
lagem primária na seção de processamento.

Art. 218. As embalagens secundárias ficarão depositadas 
em seção independente que se comunicará apenas por 
óculo com a seção de embalagem secundária e o acesso 
a este depósito será independente do acesso às seções de 
industrialização.

Parágrafo único. Quando se tratar de agroindústria ru-
ral de pequeno porte as embalagens secundárias poderão 
permanecer na seção de expedição, desde que tenha es-
paço para tal.

Art. 219. Deverá possuir instalações para o fabrico e ar-
mazenagem de gelo, podendo esta exigência, apenas no 
que tange à fabricação, ser dispensada em regiões onde 
exista facilidade para aquisição de gelo de comprovada 
qualidade sanitária.

Art. 220. O estabelecimento possuirá câmaras de resfria-
mento, isotérmicas, estocagem e túneis de congelamento 
que se fizerem necessárias em número e área suficientes 
segundo a capacidade do estabelecimento, seguindo nor-
mas específicas.

§ 1º Os produtos depositados devem estar totalmente 
congelados e adequadamente embalados e identificados.

§ 2º Será admitida a estocagem em freezers.

Art. 221. A sala de fracionamento de produto congelado 
deverá existir nos estabelecimentos que realizarem fracio-
namento de embalagens master, de produtos previamente 
congelados.

§ 1º Esta sala possuirá as características determinadas em 
legislação específica;

§ 2º Quando se tratar de agroindústria rural de peque-
no porte o fracionamento de embalagens master poderá 
ocorrer na seção de evisceração e filetagem, desde que 
tenha espaço, equipada para tal e realizado em momentos 
diferentes.

Art. 222. Na seção de higienização de caixas e bandejas 
o uso de madeira é proibido. Os tanques deverão ser de 
alvenaria, revestidos de azulejos, de material inox ou de 
fibra de vidro, lisos e de fácil higienização e disporá ainda 
de água sob pressão e de estrados plásticos ou galvaniza-
dos, sendo que os equipamentos e utensílios higienizados 
não poderão ficar depositados nesta seção.

Art. 223. A seção de expedição possuirá plataforma para 
o carregamento, devendo sua porta acoplar às portas dos 
veículos.

Art. 224. O pé-direito deverá ter no mínimo 2,60 m (dois 
metros e sessenta centímetros).
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Art. 225. As mesas de evisceração e inspeção poderão ser 
fixas ou móveis (mesa rolante) e quando móvel (rolante) a 
mesa poderá ser de esteira única ou esteira dupla.

Art. 226. Preferencialmente, as mesas de evisceração de-
verão possuir sistema de condução de resíduos no sentido 
contrário ao fluxo de produção, isto é, os resíduos deverão 
ser conduzidos em direção à entrada do pescado na mesa, 
enquanto que o pescado já eviscerado se encaminhará às 
seções de resfriamento ou industrialização.

Art. 227. As pessoas que exercem operações na área suja 
não poderão exercer operações na área limpa.

Art. 228. O almoxarifado, quando necessário, será de al-
venaria, ventilados e com acesso independente ao das di-
versas seções da indústria, podendo ter comunicação com 
estas através de óculo para passagem de material. 

Art. 229. A existência de varejo na mesma área da in-
dústria implicará no seu registro no órgão competente, 
independente do registro da indústria e as atividades e 
os acessos serão totalmente independentes tolerando-se a 
comunicação interna do varejo com a indústria por óculo.

Art. 230. A seção de preparação de condimentos, quando 
necessária, localizar-se-á contígua à sala de processamento 
(manipulação) de produtos, comunicando-se diretamente 
com esta através de porta, sendo que quando possuir área 
suficiente servirá também como depósito de condimentos 
e ingredientes, e neste caso deverá possuir acesso externo 
para este.

Art. 231. A seção de cozimento deverá ser independente 
da seção de processamento e das demais seções e terá 
portas com fechamento automático, possuirá como 
equipamentos tanques de aço inoxidável com circulação 
de vapor para aquecimento de água, podendo ter mesas 
inox, exaustores etc.

Art. 232. Os fumeiros serão construídos inteiramente de 
alvenaria, não se permitindo pisos e portas de madeira e 
as aberturas para acesso da lenha e para a limpeza deve-
rão ser externas.

Art. 233. A seção de despolpadeira deverá ser mantida a 
temperatura de 10°C durante as operações.

CAPÍTULO XII

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 234. As infrações serão punidas administrativamente 
e quando for o caso, mediante responsabilidade criminal.

Art. 235. Constitui infração, toda ação ou omissão que 
importe na inobservância de preceitos nele estabelecidos 
ou na desobediência às determinações de caráter norma-
tivo dos órgãos ou das autoridades administrativas com-
petentes. 

§ 1º Responderá pela infração quem a omite, incentivar a 
sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a 
infração não teria ocorrido.

Art. 236. São responsáveis pela infração às disposições 
da presente lei, para efeito de aplicação das penalidades 
nele previstas, as pessoas físicas e jurídicas. 

I - produtores de matéria-prima de qualquer natureza, 
aplicável a indústria animal desde a fonte de origem, até 
o recebimento nos estabelecimentos registrados no S.I.M.

II - proprietários ou arrendatários de estabelecimentos 
registrados onde forem recebidos, manipulados, transfor-
mados, elaborados, preparados, conservados, acondicio-
nandos, distribuídos ou despachados produtos de origem 
animal.

III - proprietários, arrendatários ou responsáveis por esta-
belecimentos comerciais atacadistas que receberem arma-
zenarem, venderem ou despacharem produtos de origem 
animal.

IV - que despacharem ou transportarem produtos de ori-
gem animal.

Parágrafo único. A responsabilidade a que se refere o 
presente artigo abrange as infrações cometidas por qual-
quer empregado ou prepostos da pessoa física ou jurídica 
que explorar a indústria de produtos de origem animal.

Art. 237. Cometidas, concomitantemente, duas ou mais 
infrações, aplicar-se-á pena correspondente a cada uma 
delas.

Art. 238. A aplicação da penalidade não desobriga o infra-
tor de reparar o dano referente à falta que lhe deu origem.

Art. 239. Considera-se reincidência a prática de nova in-
fração, pelo mesmo agente.

Parágrafo único. Considera-se reincidência:

I – genérica, quando as infrações são de natureza diversa;

II – específica, quando as infrações são da mesma natu-
reza.

Art. 240. Os tipos de infrações, penalidades cabíveis, san-
ções administrativas, penais e civis, gradação da pena, au-
tuação, processo, defesa e recurso serão regulamentadas 
por meio de decreto.
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Art. 241. As infrações a presente lei, serão punidas admi-
nistrativamente e quando for o caso, mediante responsa-
bilidade criminal.

Art. 242. Constitui infração, para os efeitos desta lei, toda 
ação ou omissão que importe na inobservância de precei-
tos nele estabelecidos ou na desobediência às determina-
ções de caráter normativo dos órgãos ou das autoridades 
administrativas competentes.

§ 1º Responderá pela infração quem a cometer, incentivar 
a sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a 
infração não teria ocorrido.

SEÇÃO II

DOS TIPOS DE INFRAÇÕES

Art. 243. Consideram-se tipos de infrações, para os efei-
tos desta Lei, as seguintes:

I - usar de artifício ardil, simulação, desacato, embaraço 
ou resistência à ação fiscal;

II - sonegar informações ou prestar informações inexatas 
sobre dados estatísticos referentes à quantidade, qualida-
de e procedência de matérias-primas, produtos e deriva-
dos de origem animal, bem como, de qualquer informação 
que direta e indiretamente interesse ao S.I.M.;

III - industrializar, comercializar, armazenar ou transpor-
tar matérias-primas, produtos, subprodutos e derivados 
de origem animal, inobservando as condições higiênico-
sanitárias adequadas ao fim que se destinam;

IV - industrializar ou comercializar matérias-primas, pro-
dutos, subprodutos e derivados de origem animal, falsifi-
cados, fraudados ou adulterados.

Art. 244. Além de outros casos específicos previstos nes-
ta lei consideram-se adulterações, fraudes ou falsificações 
como regra geral:

I - adulterações:

a - quando os produtos tenham sido elaborados em con-
dições que contrariem as especificações e determinações 
fixadas;

b - quando no preparo dos produtos haja sido empregada 
matéria-prima alterada ou impura;

c - quando tenham sido empregadas substâncias de qual-
quer qualidade, tipo e espécie diferente das da composição 
normal do produto sem prévia autorização do S.I.M.;

d - quando os produtos tenham sido coloridos ou aroma-
tizados sem prévia autorização e não conste declaração 
nos rótulos;

e - intenção dolosa em mascarar a data de fabricação ou 
de validade.

II - fraudes:

a - alteração ou modificação total ou parcial de um ou mais 
elementos normais do produto, de acordo com os padrões 
estabelecidos ou fórmulas aprovadas pela S.I.M.;

b - quando as operações de manipulação e elaboração fo-
rem executadas com a intenção deliberada de estabelecer 
falsa impressão aos produtos fabricados;

c - supressão de um ou mais elementos e substituição 
por outros, visando aumento de volume ou peso em de-
trimento da sua composição normal ou do valor nutritivo 
intrínseco;

d - conservação com substâncias proibidas;

e - especificação total ou parcial na rotulagem de um de-
terminado produto que não seja o contido na embalagem 
ou recipiente.

III - falsificações:

a - quando os produtos forem elaborados, preparados e 
expostos ao consumo com forma, caracteres e rotulagem 
que constituem processos especiais e privilegio ou exclu-
sividade de outrem, sem que seus legítimos proprietários 
tenham dado autorização;

b - quando forem usadas denominações diferentes das 
previstas nesta lei ou em fórmulas aprovadas.

SEÇÃO III

DA CLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES

Art. 245. As infrações classificam-se em:

I - leves: aquelas em que o infrator seja beneficiado por 
circunstância atenuante;

II - graves: aquelas em que for verificada uma circunstân-
cia agravante e

III - gravíssima: aquelas em que seja verificada a ocorrên-
cia de duas ou mais circunstâncias agravantes.

SEÇÃO IV

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 246. Sem prejuízo das responsabilidades civil e pe-
nal cabíveis, a infração, as disposições legais específicas, 
acarretará isolada ou cumulativamente, independente das 
medidas cautelares previstas, as seguintes sanções:

I – advertência;

II – mMulta;

III – apreensão ou inutilização das matérias-primas, pro-
dutos, subprodutos e derivados de origem animal;

IV – suspensão das atividades dos estabelecimentos;

V – interdição total ou parcial do estabelecimento;

VI– cancelamento do registro no S.I.M..
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§ 1º As multas poderão ser elevadas até o máximo de 50 
(cinquenta) vezes, quando o volume do negócio do infrator 
faça prever que a punição será ineficaz.

§ 2º Constituem-se agravantes o uso de artifícios ardil, si-
mulação, desacato, embaraço ou resistência à ação fiscal.

§ 3º A interdição ou suspensão poderá ser retirada após o 
atendimento das exigências que motivaram a sanção.

§ 4º Se a interdição não for retirada nos termos do pa-
rágrafo anterior, decorrido seis meses, será cancelado o 
respectivo registro.

SEÇÃO V

DA APLICAÇÃO DAS  
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 247. A advertência será aplicada quando o infrator 
for primário e não tiver agido com dolo ou má-fé.

Art. 248. A multa de até 500 VRTE será aplicada nos ca-
sos de reincidência, dolo ou má-fé, obedecendo a seguinte 
gradação:

1 – De 01 (um) a 10 (dez) VRTE, nas infrações leves ou 
casos de já ter sido aplicada ao infrator sanção de adver-
tência;

2 – De 11 (onze) a 100 (cem) VRTE, nas infrações gra-
ves, nos casos de reincidência genérica, dolo ou má-fé ou 
em que seja verificada a ocorrência de uma circunstância 
agravante

3 – De 101 (cento e um) a 500 (quinhentas) VRTE, nas in-
frações gravíssimas, nos casos de reincidência específica, 
dolo ou má-fé ou em que seja verificada a ocorrência de 
duas ou mais circunstância agravantes

§ 1º As multas poderão ser elevadas até o máximo de 20 
(vinte) vezes, quando o volume do negócio do infrator faça 
prever que a punição será ineficaz, a critério da autoridade 
fiscalizadora.

§ 2º A aplicação da multa não isenta o infrator do cumpri-
mento das exigências que a tenham motivado, sendo-lhe 
marcado, quando for o caso, novo prazo para o cumpri-
mento, findo o qual, poderá de acordo com a gravidade da 
falta e a juízo do agente fiscal, ser novamente multado, 
suspensa a atividade, interditado o estabelecimento ou 
cancelado o registro.

Art. 249. A apreensão, seguida de inutilização, será apli-
cada nos casos de matérias-primas, produtos, subprodu-
tos e derivados de origem animal, considerados impróprios 
para alimentação humana ou de animais ou, ainda, quan-
do for impossível qualquer outro aproveitamento.

§ 1º No caso de apreensão sem necessidade de inutiliza-
ção para consumo humano, será permitido o aproveita-
mento para outros fins ou para alimentação animal, em 
ambos os casos mediante inspeção do S.I.M..

§ 2º A apreensão ou inutilização de matérias-primas, pro-
dutos, subprodutos e derivados de origem animal, será 
determinada pela autoridade fiscalizadora, de cujo ato 
será lavrado auto próprio.

Art. 250. Para efeito de apreensão ou inutilização, consi-
deram-se impróprios para consumo, no todo ou em parte, 
os produtos de origem animal:

I - que se apresentem danificados por umidade ou fermen-
tação, rançosos, mofados ou bolorentos, de caracteres físi-
cos ou organolépticos anormais, contendo quaisquer suji-
dades ou que demonstrem pouco cuidado na manipulação, 
elaboração, preparo, conservação ou acondicionamento;

II - que forem adulterados, fraudados ou falsificados;

III - que contiverem substâncias tóxicas ou nocivas à saúde;

IV - que forem prejudiciais ou imprestáveis à alimentação 
por qualquer motivo;

V - que não apresentarem condições higiênico-sanitárias 
adequadas ao fim a que se destinem.

Art. 251. A suspensão da atividade do estabelecimento 
será aplicada nos casos da infração consistir em risco ou 
ameaça de natureza higiênico-sanitária possíveis, entre-
tanto, de serem sanadas, ou no caso de embaraço da ação 
fiscalizadora.

Parágrafo único. A suspensão será retirada depois de 
constatado em reinspeção completa, o atendimento das 
exigências que motivaram a sanção, inclusive, quando for 
o caso, será autorizado o aproveitamento condicional dos 
produtos para alimentação humana, após o rebeneficia-
mento mediante inspeção do S.I.M..

Art. 252. A interdição total ou parcial do estabelecimento 
será aplicada nos casos da infração consistir na falsifica-
ção, fraude ou adulteração de matérias-primas, produtos, 
subprodutos e derivados de origem animal, ou quando se 
verificar a inexistência de condições higiênico-sanitárias 
adequadas ao seu funcionamento.

Parágrafo único. A interdição será retirada, após consta-
tado em reinspeção completa, o atendimento das exigên-
cias que motivaram a sanção.

Art. 253. A pena de cancelamento do registro no S.I.M., 
será aplicada caso a interdição não seja retirada decorri-
dos seis meses da aplicação da pena nos termos do § 4º 
do art. 246, desta lei.

Parágrafo único. A aplicação dessa penalidade implica-
rá na proibição definitiva de funcionamento do estabeleci-
mento. 
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Art. 254. A suspensão de atividade ou a interdição total 
ou parcial de estabelecimento, serão determinadas pela 
autoridade fiscalizadora, cujos atos serão lavrados em au-
tos próprios.

Art. 255. As sanções administrativas a que se refere o 
presente, serão aplicadas sem prejuízo de outras que, por 
lei, possam ser impostas por autoridades de saúde pública 
ou policial.

SEÇÃO VI

DA GRADAÇÃO DA PENA

Art. 256. Para a imposição da pena e sua gradação, a au-
toridade competente observará:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas conse-
quências para a saúde humana;

III - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento 
das normas higiênico-sanitárias.

Art. 257. Para a imposição da pena e sua gradação, serão 
levadas em conta as circunstâncias atenuantes e agravantes:

I - são atenuantes;

a) a ação do infrator não ter sido fundamental para a 
consecução do evento;

b) menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;

c) o infrator, por espontânea vontade, procurar minorar ou 
reparar as consequências do ato lesivo que lhe for impu-
tado; e

d) se a falta cometida for de pequena monta;

II - são agravantes:

a) ser o infrator reincidente;

b) ter o infrator cometido à infração visando à obtenção de 
qualquer tipo de vantagem;

c) ter o infrator conhecimento do ato lesivo e deixar de 
tomar as providências necessárias com o fito de evitá-lo;

d) coagir outrem para execução material da infração;

e) ter a infração consequência danosa à saúde humana; e

f) ter o infrator agido com dolo, fraude ou má-fé.

Parágrafo único. Havendo concurso de circunstâncias 
atenuantes a agravantes, a aplicação da pena será consi-
derada em razão das que sejam preponderantes.

Art. 258. Quando a mesma infração for objeto de puni-
ção em mais de um dispositivo deste decreto, prevalecerá 
o enquadramento no item mais específico em relação ao 
mais genérico.

SEÇÃO VII

DAS SANÇÕES PENAIS E CIVIS

Art. 259. Aquele que industrializa, comercializa, armaze-
na, transporta ou presta serviço em atividades sujeitas à 
prévia inspeção e fiscalização de produtos de origem ani-
mal, infringindo as normas estabelecidas nas leis e nos 
seus regulamentos próprios, ficará sujeito às sanções pe-
nais previstas no Código Penal Brasileiro e Lei das Contra-
venções Penais, bem como, as sanções civis.

Art. 260. As infrações referidas no artigo anterior são de 
ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério 
Público Municipal promovê-la.

Parágrafo único. Será admitida ação penal privada sub-
sidiária da pública, se esta não for ajuizada no prazo legal, 
aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 29 e 30 
do Código de Processo Penal.

Art. 261. Após transitado e julgado o processo adminis-
trativo relativo a prática de infrações penais, o feito será 
encaminhado a Procuradoria Municipal, para providências 
cabíveis. 

Art. 262. Sem prejuízo da aplicação das sanções admi-
nistrativas e penais previstas neste decreto, fica o infrator 
sujeito ao pagamento das despesas inerentes à efetivação 
das citadas punições e a reparação de danos, bem como as 
demais sanções de natureza civil cabíveis.

SEÇÃO VIII

DA AUTUAÇÃO

Art. 263. Constatada a infração será lavrado auto por ser-
vidor devidamente credenciado.

Art. 264. Os autos de infração de apreensão ou inutiliza-
ção, de suspensão e de interdição e outros necessários à 
execução das atividades de que trata esta lei, terão mode-
los próprios aprovados por Portaria da SEMAG.

§ 1º No instrumento de autuação deverá constar no míni-
mo, nome e endereço do autuado, CGC ou CPF, local, data 
e hora da ação, descrição sucinta da infração e citação 
de dispositivos legais infringidos, nome do servidor, tes-
temunha, quando houver, que deverão ser qualificadas, e 
assinaturas do autuado ou representantes da firma, teste-
munhas e servidor autuante.

§ 2º Lavrado o auto, o autuante o lerá por inteiro para o 
autuado ou para as testemunhas e demais pessoas pre-
sentes. Se o autuado se negar a assinar o auto de infração, 
será esse fato nele declarado, e uma das vias será remeti-
da, posteriormente, através de correspondência com Aviso 
de Recebimento – AR.
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Art. 265. A autuação será feita em 4 (quatro) vias, sendo 
uma do infrator, outra para instrução do processo, outra 
para o arquivo do S.I.M. e a outra permanece no bloco do 
servidor.

SEÇÃO IX

DO PROCESSO DE AUTUAÇÃO

Art. 266. O processo será iniciado pelo instrumento de 
autuação e dele constarão às provas e demais termos, se 
houver, que lhe servirão de instrução.

Art. 267. O autuado ou seu representante legal, que-
rendo, poderá ter vistas do processo, dentro do prazo de 
apresentação da defesa, nas dependências do S.I.M..

SEÇÃO X

DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AUTUAÇÃO

Art. 268. O servidor que lavrar o auto deverá instruí-lo 
com relatório circunstanciado sobre a infração e as peças 
que o compõem, de forma a poder melhor esclarecer a 
autoridade que proferirá a decisão:

§ 1º O servidor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis 
para instruir o auto na forma do “caput” deste artigo e 
encaminhá-lo ao Gerente do S.I.M..

§ 2º O instrumento de autuação instruído e encaminhado 
na forma deste artigo será autuado e protocolado no pro-
tocolo geral da PMA. 

Art. 269. O processo deverá receber parecer jurídico da 
procuradoria da PMA, sobre seu embasamento legal ao 
caso concreto, no prazo de quinze dias úteis, a contar da 
data do seu recebimento.

Art. 270. Concluída esta fase, o processo será encami-
nhado ao Gerente do S.I.M. para relatório técnico do caso. 

SEÇÃO XI

DA DEFESA E DO RECURSO

Art. 271. A defesa contra o instrumento de autuação será 
interposta no prazo quinze dias úteis, contados da data da 
lavratura do auto ou da data de juntada ao processo do 
Aviso de Recebimento (AR), se for o caso.

Art. 272. A defesa em primeira instância será protocolada 
no protocolo geral da PMA.

§ 1º Apresentada a defesa, o processo receberá parecer 
técnico do Gerente do S.I.M., no prazo de quinze dias 
úteis, a contar da data do seu recebimento, após o que 
será remetido ao secretário da SEMAG, para julgamento.

§ 2º Proferida a decisão, dela será intimado o autuado 
por correspondência com Aviso de Recebimento – AR, para 
fins de recurso na forma do artigo subsequente.

§ 3º Far-se-á a intimação por meio de publicação no diário 
oficial do Estado, quando frustrada a intimação por “AR”.

Art. 273. O recurso que trata o Art. 272 § 2º será pro-
tocolado junto ao protocolo geral da PMA e endereçado 
ao Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimen-
to Rural Sustentável (COMDERSU) para ser apreciado em 
reunião ordinária do COMDERSU. 

§ 1º O COMDERSU terá o prazo de 60 dias, a contar do 
recebimento do recurso para proferir a decisão, que será 
encaminhada juntamente com a ata da seção ordinária do 
Conselho para o autuado. 

§ 2º Todos os recursos serão interpostos no prazo de quin-
ze dias, a contar da data de juntada ao processo de Aviso 
de Recebimento - AR ou da data de publicação no diário 
Oficial do Estado, se for o caso.

Art. 274. Cabe recurso com efeito suspensivo às penas de 
advertência e multa e com efeito devolutivo, no caso de 
aplicações das demais penalidades.

Parágrafo único. Se o infrator for punido com pena de 
advertência ou de multa e outra pena mais grave, o efeito 
suspensivo se dará apenas para advertência ou de multa.

Art. 275. Salvo disposições em contrário, computar-se-ão 
prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do venci-
mento.

Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o 
primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em dia 
que estiver fechada a repartição.

SEÇÃO XII

DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO 

Art. 276. Os recursos impugnando as penalidades pre-
vistas na presente lei, serão julgados pelo secretário de 
agricultura da SEMAG e pelo Conselho Municipal de Desen-
volvimento Rural Sustentável – COMDERSU.

Art. 277. Transitada em julgado a decisão, o infrator terá 
o prazo de trinta dias para cumprir a obrigação, desde que 
não haja outro prazo previsto nesta lei.

Art. 278. Nos casos de pena pecuniária, não sendo ob-
servado o disposto no artigo anterior, haverá inscrição em 
dívida ativa com remessa à Procuradoria Fiscal da PMA, 
para execução.
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SEÇÃO XIII

DO RECOLHIMENTO E  
DESTINAÇÃO DAS MULTAS

Art. 279. Após o transito em julgado do processo adminis-
trativo, os valores pecuniários originados da aplicação de 
multas decorrentes desta lei, serão recolhidos à SEMAG, 
através de DUA.

Art. 280. O valor arrecadado através da aplicação das 
multas, ficará vinculado ao Fundo de Apoio e Participação 
do Agricultor – FAPA e será aplicado no incentivo das ativi-
dades desenvolvidas pelos produtores rurais do Município.

CAPÍTULO XIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 281. O S.I.M. proporcionará aos seus servidores 
treinamento e capacitação em universidades, centros de 
pesquisa e demais instituições públicas e privadas, com a 
finalidade de aprimoramento técnico e profissional, inclusi-
ve por meio de acordos e convênios de intercâmbio técnico 
com órgãos congêneres.

Art. 282. Os recursos financeiros necessários à imple-
mentação da presente lei serão fornecidos pelas verbas 
alocadas na SEMAG, constantes no Orçamento do Municí-
pio de Aracruz e será objeto de regulamentação específica.

Art. 283. As normas não previstas nesta lei, que estabe-
lecem Padrões de Identidade e Qualidade para as matérias 
primas, ingredientes, aditivos e coadjuvantes tecnológicos 
de carnes e produtos cárneos, de pescados e derivados, 
de leite e derivados de ovos e derivados, de produtos das 
abelhas e derivados, assim como sobre o Registro de Pro-
dutos, o Transito e Certificação de Produtos de Origem Ani-
mal, das Infrações e Sanções Administrativas, aplica-se 
o que determinam as normas complementares e demais 
legislações vigentes.

Art. 284. Os casos omissos ou de dúvidas que surgirem 
na execução da presente Lei serão resolvidos através de 
resoluções editadas pela Secretaria Municipal de Agricultu-
ra ou de Decretos do Executivo Municipal.

Art. 285. Revogam-se as disposições em contrário, espe-
cialmente a Lei 3.813, de 26 de maio de 2014.

Art. 286. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Prefeitura Municipal de Aracruz, 10 de Julho de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

LEI Nº 3944
Publicação Nº 22787

LEI Nº 3.944, DE 13/07/2015.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA 
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Orçamento do Município de Aracruz, referente 
ao exercício de 2016, será elaborado e executado segundo 
as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente 
Lei, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da 
Constituição Federal, no art. 94, § 2º, da Lei Orgânica do 
município de Aracruz, e na Lei Complementar nº 101/2000 
de 04 de maio de 2000, compreendendo:

I – as prioridades e metas da Administração Pública Mu-
nicipal;

II – a organização e estrutura dos orçamentos;

III – as diretrizes gerais para elaboração da Lei Orçamen-
tária Anual e suas respectivas alterações;

IV – as diretrizes para execução da Lei Orçamentária 
Anual;

V – as disposições relativas às despesas com pessoal e 
encargos sociais;

VI – as disposições sobre alterações na legislação tributá-
ria do Município;

VII – as disposições finais.

CAPÍTULO I

DAS PRIORIDADES E METAS  
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º As prioridades e metas para o exercício financeiro 
de 2016 serão compatíveis com o Plano Plurianual 2014-
2017, e estão apresentadas no Anexo de Prioridades e Me-
tas que integra esta Lei.

§ 1º O Poder Executivo, quando da remessa do Projeto de 
Lei Orçamentária Anual promoverá, se necessário, a ade-
quação do Anexo de Metas Fiscais.

§ 2º As prioridades e metas definidas terão precedên-
cia na alocação de recursos no Orçamento de 2015 não 
se constituindo, todavia, em limite à programação das 
despesas.
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CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA  
DOS ORÇAMENTOS

Art. 3º Os Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, dis-
criminarão a despesa por Unidade Orçamentária, segun-
do a classificação funcional e a programática, explicitando 
para cada projeto, atividade ou operação especial, respec-
tivas metas e valores da despesa por grupo e modalidade 
de aplicação.

§ 1º A classificação funcional-programática seguirá o dis-
posto na Portaria nº 42, do Ministério de Orçamento e 
Gestão, de 14/04/1999.

§ 2º Os programas, que classificam a ação governamental, 
pelos quais os objetivos da administração se exprimem, 
serão integrantes do Plano Plurianual 2014-2017 e suas 
alterações. 

§ 3º Na indicação do grupo de despesa, a que se refere o 
caput deste artigo, será obedecida a seguinte classifica-
ção, de acordo com a Portaria Interministerial nº 163/01, 
da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Or-
çamento Federal, e suas alterações:

a) pessoal e encargos sociais (1);

b) juros e encargos da dívida (2);

c) outras despesas correntes (3);

d) investimentos (4);

e) inversões financeiras (5);

f) amortização da dívida (6).

§ 4º A reserva de contingência, prevista no art. 22 desta 
Lei, será identificada pelo dígito 9, no que se refere ao 
grupo de natureza de despesa.

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - programa, o instrumento de organização da ação go-
vernamental visando à concretização dos objetivos pre-
tendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos 
no plano plurianual;

II - atividade, um instrumento de programação para al-
cançar o objetivo de um programa, envolvendo um con-
junto de operações que se realizam de modo contínuo e 
permanente, das quais resulta um produto necessário à 
manutenção da ação de governo;

III - projeto, um instrumento de programação para alcan-
çar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto 
de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um 
produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamen-
to da ação de governo; e

IV - operação especial, as despesas que não contribuem 
para a manutenção das ações de governo, das quais não 
resulta um produto, e não geram contraprestação direta 
sob a forma de bens ou serviços.

V – unidade orçamentária, o menor nível da classificação 
institucional, agrupada em órgãos orçamentários, enten-
didos estes como os de maior nível da classificação insti-
tucional.

Art. 5º Cada programa identificará as ações necessárias 
para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, 
projetos e operações especiais, especificando os respecti-
vos valores e metas, bem como as unidades orçamentá-
rias responsáveis pela realização da ação.

Art. 6º Cada atividade, projeto e operação especial iden-
tificará a função, a subfunção, o programa de governo, a 
unidade e o órgão orçamentário, às quais se vinculam.

Art. 7º As categorias de programação, de que trata esta 
Lei, serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária por 
programas, atividades, projetos ou operações especiais.

Art. 8º As metas físicas serão indicadas em nível de pro-
jetos e atividades.

Art. 9º Os orçamentos, fiscal e da seguridade social, com-
preendem a programação dos Poderes do Município, seus 
fundos, órgãos, autarquias instituídas e mantidas pelo Po-
der Público. 

Art. 10. Integrará o Projeto de Lei Orçamentária, como 
anexo, a relação, das demandas definidas no orçamento 
participativo, explicitando a obra ou o serviço, o valor esti-
mado e o bairro ou região contemplada. 

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO  
DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  

E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 11. O Orçamento do Município para o exercício de 
2016 será elaborado visando garantir a gestão fiscal equi-
librada dos recursos públicos e a viabilização da capacida-
de própria de investimento.

Parágrafo único. O Projeto de Lei Orçamentária para 
2016 e sua respectiva execução deverão ser realizados de 
modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, em ob-
servância ao Artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 12. No Projeto de Lei Orçamentária Anual, as receitas 
e as despesas serão orçadas a preços correntes, estima-
dos para o exercício de 2016.

Art. 13. Na programação da despesa, serão observadas as 
seguintes restrições:

I – nenhuma despesa poderá ser fixada sem que estejam 
definidas as respectivas fontes de recursos;

II - não serão destinados recursos para atender despesas 
com pagamento, a qualquer título, a servidor da adminis-
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tração municipal direta ou indireta, por serviços de con-
sultoria ou assistência técnica, inclusive custeada com 
recursos decorrentes de convênios, acordos, ajustes ou ins-
trumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades 
de direito público ou privado, nacionais ou internacionais.

Art. 14. O Município só contribuirá para o custeio de des-
pesas de competência de outros entes da federação, quan-
do atendidos os requisitos do art. 62, da LC 101/2000.

Art. 15. É vedada a destinação a título de Subvenções 
Sociais para entidades privadas, ressalvadas aquelas sem 
fins lucrativos, que exerçam atividades de natureza conti-
nuada nas áreas de assistência social, saúde e educação, 
e que atendam às seguintes condições:

I – Comprovante da não existência de quaisquer pendên-
cias do convenente junto ao estado e ao município, e às 
entidades da administração pública estadual e municipal;

II – Apresentação de Plano de Aplicação dos Recursos 
(Plano de Trabalho) elaborado para o ano a que se refere 
o pleito;

Art. 16. É vedada a destinação de recursos a título 
de auxílios, previstos no Art. 12 § 6º, da Lei Federal 
nº 4.320/64, para entidades privadas, ressalvadas 
aquelas sem fins lucrativos, desde que sejam:

I – Voltadas para as áreas de assistência social, saúde, 
educação, cultura e de proteção ambiental;

II – Consórcios Públicos, legalmente constituídos;

III – Qualificadas como instituições de apoio ao desenvol-
vimento da pesquisa científica e tecnológica com contrato 
de gestão firmado com órgãos públicos.

Art. 17. Somente serão incluídas, na Lei Orçamentária 
Anual, dotações para o pagamento de juros, encargos e 
amortização das dívidas decorrentes das operações de 
crédito contratadas ou autorizadas até a data do enca-
minhamento do Projeto de Lei do Orçamento à Câmara 
Municipal.

Art. 18. Na programação de investimentos, serão obser-
vados os seguintes princípios:

I – novos projetos somente serão incluídos na Lei Orça-
mentária depois de atendidos os em andamento, contem-
pladas as despesas de conservação do patrimônio público 
e assegurada a contrapartida de operações de crédito;

II – somente serão incluídos na Lei Orçamentária os in-
vestimentos para os quais haja ações que assegurem sua 
manutenção no Plano Plurianual (2014-2017);

III – os investimentos deverão apresentar viabilidade téc-
nica, econômica, financeira e ambiental.

Art. 19. O Projeto de Lei Orçamentária poderá incluir pro-
gramação condicionada a programas propostos no Plano 
Plurianual (2014-2017);

Art. 20. A estimativa de receita de operações de crédi-
to, para o exercício de 2016, terá como limite máximo, a 

folga resultante da combinação das Resoluções 40/01 e 
43/01, do Senado Federal e, ainda, da Medida Provisória 
nº 2.185-35/01. 

Art. 21. Além de observar as demais diretrizes estabele-
cidas nesta Lei, a alocação de recursos na Lei Orçamentá-
ria e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva 
execução, serão feitas de forma a propiciar o controle dos 
custos das ações e a avaliação dos resultados dos progra-
mas de governo.

Art. 22. A Reserva de Contingência será fixada em valor 
equivalente a até 1% (um por cento), da receita corrente 
líquida estimada.

Art. 23. As alterações do Quadro de Detalhamento de 
Despesa – QDD – nos níveis de modalidade de aplicação, 
observados os mesmos grupo de despesa, categoria eco-
nômica, projeto/atividade/operação especial e unidade 
orçamentária, poderão ser realizadas para atender às ne-
cessidades de execução, mediante publicação de portaria 
pelo(a) Secretário(a) Municipal de Planejamento, Orça-
mento e Gestão.

Art. 24. A Lei Orçamentária referente ao exercício de 2016 
conterá autorização ao Poder Executivo e seus Fundos, ao 
Poder Legislativo e aos Órgãos da Administração Indireta 
do Município, para: 

I. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 
30% (trinta por cento) do total da despesa fixada, em 
seus respectivos orçamentos, para o exercício de 2016, 
de acordo com os art. 7º, item I, e art. 43, da Lei Federal 
n.º 4.320/64.

II. Incluir novas fontes de recursos nas dotações já exis-
tentes no orçamento, visando atender a despesas prove-
nientes de receitas de convênios e de outras origens de-
correntes da execução orçamentária.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES PARA  
EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 25. As alterações decorrentes da abertura e reaber-
tura de créditos adicionais integrarão os quadros de deta-
lhamento de despesa, os quais serão modificados indepen-
dentemente de nova publicação.

Art. 26. No caso de necessidade de limitação de empenho 
das dotações orçamentárias e da movimentação financei-
ra, a serem efetivadas nas hipóteses previstas no art. 9º e 
no inciso II, § 1º, do art. 31, da Lei Complementar nº 101 
de 04/05/2000, essa limitação será aplicada aos Poderes 
Executivo e Legislativo de forma proporcional à participa-
ção de seus orçamentos, excluídas as duplicidades, na Lei 
Orçamentária Anual, no conjunto de “outras despesas cor-
rentes” e no de “investimentos e inversões financeiras”.
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Parágrafo único. O repasse financeiro a que se refere o 
artigo 168, da Constituição Federal, fica incluído na limita-
ção prevista no caput deste artigo.

Art. 27. Fica excluído da proibição prevista no inci-
so V, parágrafo único, do art. 22, da Lei Complementar 
nº 101/2000, a contratação de hora extra para pessoal, 
quando se tratar de relevante interesse público.

Art. 28. A execução orçamentária, direcionada para a efe-
tivação das metas fiscais estabelecidas em anexo, deverá 
ainda, manter a receita corrente superavitária frente às 
despesas correntes, com a finalidade de comportar a ca-
pacidade própria de investimento.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS  
ÀS DESPESAS COM PESSOAL  

E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 29. Os Poderes Executivo e Legislativo terão como li-
mites na elaboração de suas propostas orçamentárias para 
pessoal e encargos sociais em 2016, observados os arts. 
19 e 20, da Lei Complementar n.º 101/2000, a despesa 
da folha de pagamento consolidada de 2014, e a proje-
tada para o exercício de 2015, considerando os eventuais 
acréscimos legais, inclusive alterações de planos de carrei-
ra e admissões para preenchimento de cargos.

Art. 30. A concessão de qualquer vantagem ou aumento 
de remuneração, inclusive reajustes, a criação de cargos, 
empregos e funções ou alteração de estrutura de carrei-
ras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a 
qualquer título, pelos Poderes Executivo e Legislativo, so-
mente serão admitidos se, cumulativamente:

I – houver prévia dotação orçamentária suficiente para 
atender às projeções de despesas de pessoal e aos acrés-
cimos dela decorrentes;

II – observados os limites estabelecidos nos arts. 19 e 20, 
da Lei Complementar 101, de 2000;

III – observada a margem de expansão das despesas de 
caráter continuado.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE  
ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 31. Na estimativa das receitas constante do Projeto 
de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos 
das propostas de alterações na legislação tributária.

Parágrafo único. As alterações na legislação tributária 
municipal, dispondo, especialmente, sobre IPTU, ISS, ITBI 
e Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública, bem como, a criação e alteração de possível taxa 
de coleta de resíduos sólidos, deverão constituir objeto de 
Projetos de Lei a serem enviados à Câmara Municipal, vi-
sando promover a justiça fiscal e contribuir para a eleva-
ção da capacidade de investimento do Município. 

Art. 32. Quaisquer Projetos de Lei que resultem em redução 
de encargos tributários para setores da atividade econômi-
ca ou regiões do município deverão apresentar demonstra-
tivo dos benefícios de natureza econômica ou social.

Parágrafo único. A redução de encargos tributários só 
entrará em vigor quando satisfeitas as condições contidas 
no art. 14, da Lei Complementar 101/2000.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. São vedados quaisquer procedimentos pelos or-
denadores de despesas, que impliquem na execução de 
despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de 
dotação orçamentária e sem adequação com as cotas fi-
nanceiras de desembolso.

Art. 34. Caso o Projeto de Lei Orçamentária de 2016 não 
seja sancionado até 31 de dezembro de 2015, a progra-
mação dele constante poderá ser executada em cada mês, 
até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dota-
ção, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, 
enquanto a respectiva Lei não for sancionada.

§ 1º. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da 
Lei Orçamentária a utilização dos recursos autorizada nes-
te artigo.

§ 2º. Eventuais saldos negativos, apurados em conse-
quência de emendas apresentadas ao Projeto de Lei na 
Câmara Municipal e do procedimento previsto neste artigo, 
serão ajustados após a sanção da Lei Orçamentária Anual, 
através da abertura de créditos adicionais.

§ 3º. Não se incluem no limite previsto no caput deste 
artigo, podendo ser movimentadas sem restrições, as 
dotações para atender despesas com:

I - pessoal e encargos sociais;

II - benefícios previdenciários a cargo do IPASMA;

III - serviço da dívida;

IV - pagamento de compromissos correntes nas áreas de 
saúde, educação e assistência social;

V - categorias de programação cujos recursos sejam pro-
venientes de operações de crédito ou de transferências da 
União e do Estado;

VI - categorias de programação cujos recursos correspon-
dam à contrapartida do Município em relação aos recursos 
previstos no inciso anterior;

VII – conclusão de obras iniciadas em exercícios anterio-
res a 2015 e cujo cronograma físico, estabelecido em ins-
trumento contratual, não se estenda além do 1º semestre 
de 2016.

Art. 35. Os créditos especiais e extraordinários autoriza-
dos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício financeiro 
de 2015 poderão ser reabertos, no limite de seus saldos, 
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os quais serão incorporados ao orçamento do exercício fi-
nanceiro de 2016, conforme o disposto no § 2º, do art. 
167, da Constituição Federal.

Art. 36. Cabe à Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
Gestão a responsabilidade pela coordenação do processo 
de elaboração do Orçamento Municipal.

Parágrafo Único. A Secretaria de Planejamento, Orça-
mento e Gestão determinarão sobre:

I – calendário de atividades para elaboração dos orçamen-
tos;

II – elaboração e distribuição dos quadros que compõem 
as propostas parciais do orçamento anual dos Poderes 
Executivo e Legislativo, seus órgãos, autarquias e fundos;

III – instruções para o devido preenchimento das propos-
tas parciais dos orçamentos.

Art. 37. O Poder Executivo estabelecerá a programação 
financeira e o cronograma anual de desembolso mensal, 
nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/00, 
por grupo de despesa, bem como as metas bimestrais de 
arrecadação, até trinta dias após a publicação da Lei Or-
çamentária Anual.

Art. 38. Entende-se, para efeito do § 3º, do art. 16 da Lei 
Complementar nº101, de 2000, como despesas irrelevan-
tes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e servi-
ços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666, 
de 1993.

Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 13 de Julho de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

LEI Nº 3945
Publicação Nº 22788

LEI Nº 3.945, DE 13/07/2015.

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO AO PAGAMENTO DE ANUI-
DADE DA UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA-
ÇÃO - UNDIME.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PIRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Fica o Município de Aracruz autorizado a promover 
a filiação da Secretaria de Educação, através de seu titular, 
à UNDIME - União de Dirigentes Municipais de Educação, 

seção Espírito Santo, entidade civil sem fins lucrativos, vi-
sando à promoção de cursos e contribuir na reformula-
ção de políticas educacionais em nível nacional, estadual 
e municipal, participando de instâncias decisórias e repre-
sentando os interesses da Educação Pública Municipal jun-
to às autoridades constituídas.

Art. 2º Para os fins de que trata o Art. 1º desta lei, fica o 
Município igualmente autorizado a proceder ao pagamento 
da contribuição anual da quantia de R$ 1.800,00 (um mil 
e oitocentos reais), valor que será reajustado nos termos 
do Estatuto da UNDIME e mediante autorização legislativa.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão por conta de dotação orçamentária própria da 
Secretaria de Educação do Município de Aracruz.

Art. 4º O presente auxílio será objeto de convênio a ser 
celebrado entre o Município de Aracruz e a UNDIME.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 13 de Julho de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

LEI Nº 3946
Publicação Nº 22789

LEI Nº 3.946, DE 13/07/2015.

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ A FIRMAR COO-
PERAÇÃO COM O LIONS CLUBE DE ARACRUZ E COM A 
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO PARA 
REALIZAÇÃO DA FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA 
“EXPOAGROVIDAS” NO ANO DE 2015; E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Município de Aracruz autorizado a firmar 
convênio de cooperação com o Lions Clube de Aracruz e 
com a Fundação Hospital Maternidade São Camilo, para 
realização da Festa de Exposição Agropecuária “EXPOA-
GROVIDAS” no ano de 2015.

Art. 2º No âmbito da cooperação autorizada no artigo 1º 
o Município poderá estabelecer em favor do Lions Clube de 
Aracruz permissão de uso das áreas do Parque de Expo-
sição Rubens Pimentel, no período de realização da Fes-
ta “EXPOAGROVIDAS” no ano de 2015, com isenção dos 
preços públicos estabelecidos na legislação municipal para 
referida ocupação.
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§ 1º A ocupação gratuita autorizada pelo caput deste ar-
tigo incluiu espaços com infraestrutura eventualmente 
montada pelo Município para o evento, como camarotes, 
palcos, praça de alimentação e outros.

§ 2º Com base na permissão de uso autorizada no caput 
deste artigo, e exclusivamente no período a ela corres-
pondente, o Lions Clube de Aracruz poderá promover a 
geração de receitas financeiras a partir da utilização de 
espaços na praça de alimentação, na área de estaciona-
mento, em camarotes e em locais destinados a exposito-
res e patrocinadores, bem como a partir da realização de 
sorteios filantrópicos, leilões e outros.

§ 3º A utilização de espaços públicos pelo Lions Clu-
be na forma desta Lei, não receberá qualquer repasse 
ou investimento financeiro por parte da municipalidade, 
exceto a infraestrutura eventualmente montada pela 
Prefeitura de Aracruz para o evento, ficando todos os de-
mais custos da ocupação sob responsabilidade exclusiva 
do ocupante.

§ 4º Não será cobrada pela municipalidade ou pelo Lions 
Clube qualquer valor a título de ingresso para acesso ao 
Parque de Exposição de Aracruz durante a realização da 
Festa EXPOAGROVIDAS no ano de 2015.

§ 5º Todo valor arrecadado pelo Lions Clube de Aracruz 
através da permissão de uso autorizada por esta Lei de-
verá ser revertido à Fundação Hospital Maternidade São 
Camilo através de ações que visem à melhoria da estru-
tura física e dos equipamentos do Hospital, de forma a 
proporcionar o aperfeiçoamento do atendimento de saúde 
à população.

§ 6º Fica vedada a aplicação dos valores arrecadados pelo 
Lions Clube em atividades de custeio da Fundação Hospital 
Maternidade São Camilo.

Art. 3º A cooperação autorizada por esta Lei será oficiali-
zada por meio de Convênio a ser estabelecido entre o Mu-
nicípio de Aracruz, o Lions Clube de Aracruz e a Fundação 
Hospital Maternidade São Camilo, condicionado à prévia e 
expressa manifestação de interesse e aprovação de Plano 
de Trabalho pela Administração Municipal, e à observância 
da legislação pertinente.

§ 1º O Plano de Trabalho necessário à formalização da 
parceria deverá ser apresentado conjuntamente pelo Lions 
Clube de Aracruz e pela Fundação Hospital Maternidade 
São Camilo à Prefeitura de Aracruz, sendo sua prévia apro-
vação pelas Secretarias Municipais de Governo, de Saúde 
e de Agricultura, condição indispensável à formalização do 
Convênio de Cooperação.

§ 2º O Convênio a ser firmado entre o Município de Ara-
cruz, o Lions Clube de Aracruz e a Fundação Hospital Ma-
ternidade São Camilo estabelecerá as regras, prazos e 
procedimentos necessários à execução do seu objetivo, à 
prestação de contas, à transparência das informações e à 
fiscalização pelos órgãos de controle e pela sociedade.

§ 3º As ações de melhoria das instalações físicas e dos 
equipamentos do Hospital São Camilo a serem realizadas 
pelo Lions Clube de Aracruz devem ser aprovadas formal-
mente pela Secretaria de Saúde antes do início de sua 
execução, e concluídas no prazo de até 02 (dois) anos, 
contados do dia seguinte ao encerramento da Festa de Ex-
posição Agropecuária EXPOAGROVIDAS no ano de 2015.

§ 4º Em caso de não aplicação total ou parcial dos valores 
arrecadados pelo Lions Clube nos termos, prazos e con-
dições estabelecidos nesta Lei, no Termo de Convênio e 
no Plano de Trabalho, o Lions Clube deverá entregar aos 
cofres municipais, em até 30 (trinta) dias após o encerra-
mento do prazo estabelecido no § 3º deste artigo, todo o 
valor arrecadado na EXPOAGROVIDAS 2015 e não aplicado 
no Hospital São Camilo.

Art. 4º A permissão de uso autorizada pelo artigo 2º será 
concedida a partir de Decreto específico do Chefe do Poder 
Executivo Municipal, observadas as regras delineadas nes-
ta Lei e em outras legislações pertinentes. 

Art. 5º Na ocupação dos espaços públicos abrangidos por 
esta Lei, o Lions Clube de Aracruz submeter-se-á a todas 
as legislações pertinentes às atividades que vier a realizar, 
inclusive as de ordem ambiental, sanitarista, trabalhista e 
consumerista. 

Art. 6º As ocupações, atividades e relações estabeleci-
das entre o Lions Clube de Aracruz e a Fundação Hospital 
Maternidade São Camilo com terceiros a partir das ações 
desenvolvidas com base no Convênio de Cooperação e na 
Permissão de Uso autorizadas por esta Lei são de sua úni-
ca e exclusiva responsabilidade dessas entidades, não re-
caindo sobre a municipalidade, ainda que solidariamente 
ou subsidiariamente.

Art. 7º Todas as atividades desenvolvidas pelo Lions Clu-
be de Aracruz e pela Fundação Hospital Maternidade São 
Camilo em virtude da cooperação autorizada por esta Lei, 
seja no âmbito da Festa EXPOAGROVIDAS ou das reali-
zações junto ao Hospital são Camilo, deverão estar em 
estrita sintonia com a legislação pertinente.

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias 
do Poder Executivo Municipal.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, 13 de Julho de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal
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LEI Nº 3947
Publicação Nº 22790

LEI Nº 3.947, DE 16/07/2015.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REAJUSTAR O AUXÍLIO 
ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ; E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ DO ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autori-
zado a reajustar em 28% (vinte e oito por cento), o Auxílio 
Alimentação concedido pela Lei Municipal nº 3.424/2011, 
com os aumentos que lhe foram atribuídos pelas Leis Mu-
nicipais de números 3.567/2012, 3.670/2013 e 3.842/14, 
conferindo-lhe o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte 
reais) mensais.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias pró-
prias do Poder Executivo Municipal, que serão suplemen-
tadas, se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 1º de Agosto de 2015.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, 16 de Julho de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

LEI Nº 3948
Publicação Nº 22792

LEI Nº 3.948, DE 16/07/2015.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PRO-
MOVER A REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMEN-
TOS, SALÁRIOS E SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE ARACRUZ; E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O PREFEITO MUNICIAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autori-
zado a promover a revisão geral anual dos vencimentos, 
salários e subsídios dos ocupantes de cargos e empregos 
públicos da Administração Direta e Autárquica de Aracruz, 

extensiva aos proventos de aposentadoria e pensões, no 
percentual de 2% (dois por cento), a partir de 1º de maio 
de 2015, aplicável sobre o valor base vigente em 30 de 
abril de 2015.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias pró-
prias do Poder Executivo Municipal, que serão suplemen-
tadas, se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2015.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, 16 de Julho de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

LEI Nº 3950
Publicação Nº 22793

LEI N° 3.950, DE 17/07/2015.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR 
COM O CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA DE ARA-
CRUZ – CISA ORLA, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNI-
CA E FINANCEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fir-
mar com o Conselho Interativo de Segurança de Aracruz 
– CISA ORLA, CNPJ nº 08.371.498/0001-00, convênio de 
cooperação técnica e financeira, objetivando a implantação 
do Projeto Segurança em Aracruz, valor de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais), a saber:

I - Em 05 (cinco) parcelas, no valor de R$ 6.000,00 (seis 
mil reais), com início após assinatura do convênio e térmi-
no no mês de dezembro de 2016.

II - As despesas decorrentes da aprovação da presente 
lei correrão à conta da seguinte dotação, consignada no 
Orçamento vigente:

- 17.00.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR-
SOS HUMANOS.

- 17.01.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR-
SOS HUMANOS. 

- 06.181.0039.2.0112 – Contribuição ao CISA.
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- Elemento de despesa – 3.3.90.41.00 – Contribuições.
- Dotação Orçamentária - 859

Art. 2° Até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente ao tér-
mino de cada etapa, o Presidente do Conselho Interativo 
de Segurança de Aracruz – CISA ORLA, fica obrigado a 
encaminhar a prestação de contas junto à Secretaria de 
Finanças da Prefeitura de Aracruz e a Câmara Municipal, 
com o relatório sobre o desenvolvimento do programa, 
bem como, cópia do balancete referente a aplicação dos 
recursos financeiros. 

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 17 de Julho de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

LEI Nº 3951
Publicação Nº 22794

LEI Nº 3.951, DE 17/07/2015.

AUTORIZA REPASSE DE VALORES PARA ASSOCIAÇÃO 
DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA ROSA E COMUNI-
DADES VIZINHAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a re-
passar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para 
a realização da 22ª Festa da Associação dos Produtores 
Rurais de Santa Rosa e Comunidades Vizinhas. 

Art. 2º O repasse de que trata o artigo 1º desta Lei deve 
ocorrer em observância à legislação pertinente, ficando a 
referida instituição responsável pela prestação de contas 
ao Município dos recursos utilizados. 

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta 
da seguinte dotação orçamentária: 
12.00.00 – SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
12.01.00 – SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
23.695.0020.2.063 – Promoção Turística e Cultural
3.3.50.41.00 – CONTRIBUIÇÕES
Código Reduzido 602
Total ......................................................R$ 40.000,00

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 17 de Julho de 2015. 

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

LEI Nº 3952
Publicação Nº 22795

LEI N.º 3.952, DE 20/07/2015. 

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI 
MUNICIPAL N.º 2.436, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2001, 
QUE INSTITUI O CÓDIGO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO 
MEIO AMBIENTE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º O Art. 11, da Lei Municipal n.º 2.436, de 26 de de-
zembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11. Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ara-
cruz – COMMA, compete: 

I - deliberar sobre a política ambiental do Município, apro-
var o plano de ação da SEMAM e acompanhar sua execu-
ção; 

II - aprovar as normas, critérios, parâmetros, padrões e 
índices de qualidade ambiental, bem como métodos para o 
uso dos recursos ambientais do Município, observadas as 
legislações estadual e federal; 

III - aprovar os métodos e padrões de monitoramento am-
biental desenvolvidos pelo Poder Público e pelo particular; 

IV - conhecer os processos de licenciamento ambiental do 
Município; 

V - analisar a proposta de projeto de lei de relevância am-
biental de iniciativa do Poder Executivo, antes de ser sub-
metida à deliberação da Câmara Municipal; 

VI - acompanhar a análise e decidir sobre os EIA/RIMA; 

VII - apreciar, quando solicitado, termo de referência para 
elaboração do EIA/RIMA e decidir sobre a conveniência de 
audiência pública; 

VIII - estabelecer critérios básicos e fundamentados para 
a elaboração do zoneamento ambiental, podendo referen-
dar ou não a proposta encaminhada pelo órgão ambiental 
municipal competente; 

IX - apresentar sugestões para a formulação do Plano Di-
retor Municipal no que concerne às questões ambientais e 
ao patrimônio natural do Município; 

X - propor a criação de unidades de conservação; 

XI - examinar matéria em tramitação na Administração 
Pública Municipal, que envolva questão ambiental, a pedi-
do do Poder Executivo, de qualquer órgão ou entidade do 
SIMMA, ou por solicitação da maioria de seus membros; 

XII - propor e incentivar ações de caráter educativo, para a 
formação da consciência pública, visando a proteção, con-
servação e melhoria do meio ambiente; 

XIII - fixar as diretrizes de gestão do FUMDEMA; 

XIV - decidir em última instância administrativa sobre recur-
sos relacionados a atos e penalidades aplicadas pela SEMAM; 
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XV - acompanhar e apreciar, quando solicitado, os licencia-
mentos ambientais; 

XVI - aprovar seu regimento interno;

XVII - participar e auxiliar na formulação da Política Muni-
cipal de Saneamento Básico, bem como no seu monitora-
mento e avaliação;

XVIII - acompanhar o cumprimento das metas fixadas dos 
serviços de água e esgoto, em especial o atendimento do 
esgotamento sanitário no Município;

XIX - promover estudos destinados a adequar os anseios 
da população à Política Municipal de Saneamento Básico;

XX - buscar o apoio de órgãos e entidades realizadoras de 
estudos sobre meio ambiente e saneamento, de modo a 
dispor de subsídios técnicos e legais na implementação de 
suas ações.”.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Julho de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

LEI Nº 3953
Publicação Nº 22796

LEI Nº 3.953, DE 20/07/2015.

ALTERA A LEI Nº 3.888 DE 07/01/2015, QUE ESTABELECE 
CRITÉRIOS PARA TRANSFERÊNCIA DE ÁREAS PÚBLICAS 
DOS CENTROS EMPRESARIAS DO MUNICÍPIO DE ARA-
CRUZ A PARTICULARES; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Fica alterado e acrescido alíneas “a” e “b” nos In-
cisos I, II e III, do § 1º, do Art. 3º da Lei nº 3.888 de 
07/01/2015, passando a vigorar com a seguinte redação:

“I – para os casos de pagamento a vista, em parcela única 
paga até 30 (trinta) dias após o registro do ato de doação, 
a quantia corresponderá:

a) Centro Empresarial de Bela Vista - R$ 15,00 (quinze 
reais) por metro quadrado da área a ser doada;

b) Centro Empresarial de Vila do Riacho – R$ 3,38 (três 
reais e trinta e oito centavos) por metro quadrado da área 
a ser doada.

II – para os casos de pagamento parcelado em até 12 
(doze) meses, a quantia corresponderá:

a) Centro Empresarial de Bela Vista - R$ 17,51 (dezessete 
reais e cinquenta e um centavos) por metro quadrado da 
área a ser doada;

b) Centro Empresarial de Vila do Riacho – R$ 3,94 (três 
reais e noventa e quatro centavos) por metro quadrado da 
área a ser doada.

III – para os casos de pagamento parcelado em até 24 
(vinte e quatro) meses, a quantia corresponderá:

a) Centro Empresarial de Bela Vista - R$ 20,45 (vinte reais 
e quarenta e cinco centavos) por metro quadrado da área 
a ser doada;

b) Centro Empresarial de Vila do Riacho – R$ 4,60 (quatro 
reais e sessenta centavos) por metro quadrado da área a 
ser doada.”

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Julho de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

LEI Nº 3954
Publicação Nº 22797

LEI Nº 3.954, DE 20/07/2015.

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIO-
NAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
TO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, NA 
FORMA QUE ESPECIFICA; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Para atender as necessidades de excepcional in-
teresse público da Prefeitura Municipal de Aracruz, fica o 
Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, tempo-
rariamente, 04 (quatro) Agente Administrativo; 10 (dez) 
Agente Cadastrador; 01 (um) Agente de Triagem; 01 (um) 
Ajudante de Carga e Descarga; 13 (treze) Assistente So-
cial; 21 (vinte e um) Auxiliar de Serviços Gerais; 12 (doze) 
Cuidador Social; 11 (onze) Educador Social; 02 (dois) Edu-
cador Físico; 01 (um) Manipulador de Alimentos; 10 (dez) 
Motorista; 01 (um) Nutricionista; 02 (dois) Pedagogo; 04 
(quatro) Psicólogo.

Parágrafo único. A contratação temporária autorizada 
por esta Lei será feita por meio de Processo Seletivo, com 
utilização de critérios de seleção definidos em edital, obe-
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decendo os princípios da publicidade, legalidade, impes-
soalidade e moralidade.

Art. 2º Aos servidores contratados com base nesta Lei 
aplica-se, além das regras estabelecidas no Edital do Cer-
tame, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Aracruz, naquilo que lhes for pertinente.

Art. 3º Os contratos firmados com base nesta Lei terão 
por referência, especialmente quanto a prazo de duração 
e forma de encerramento, as disposições da legislação 
municipal que regulamenta as contratações temporárias 
de excepcional interesse público no âmbito do Município 
de Aracruz.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei cor-
rerão por conta das dotações orçamentárias do Poder Exe-
cutivo Municipal, que serão suplementadas, se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Julho de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal 

ANEXO I

DESCRIÇÃO DOS CARGOS, QUANTIDADE DE VAGAS, VENCIMENTOS E CARGA HORÁRIA

CÓDIGO CARGO QUANT. CARGA 
HORÁRIA SALÁRIO BASE

M01 AGENTE ADMINISTRATIVO 04 40h R$ 1.328,61

M02 AGENTE CADASTRADOR 10 40h R$ 1.328,61

M03 AGENTE DE TRIAGEM 01 40h R$ 1.022,82

F01 AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 01 40h R$ 813,38

S02 ASSISTENTE SOCIAL 13 30h R$ 1.788,31

F02 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 21 40h R$ 813,38

F03 CUIDADOR SOCIAL 12 Escala 48/72

M04 EDUCADOR FISICO 02 30h R$ 1.788,31

S03 EDUCADOR SOCIAL 11 40h R$ 1.328,61

F04 MANIPULADOR DE ALIMENTOS 01 40h R$ 901,80

F05 MOTORISTA 10 40h R$ 1.057,77

S04 NUTRICIONISTA 01 30h R$ 1.788,31

S05 PEDAGOGO 02 30h R$ 1.788,31

S06 PSICÓLOGO 04 30h R$ 1.788,31

Obs: Os cargos para contratação temporária são para atender aos Programas Incluir, Programa Cadastro único – Bolsa 
Família, Projeto Recriando Vidas - Casa de Acolhimento Provisório, Projeto Alimentação para a Vida, Família Acolhedora e 
Projeto Boas Ações Somando Esperança – BASE.
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LEI Nº 3955
Publicação Nº 22798

LEI Nº 3.955, DE 20/07/2015.

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA LEI 3.269 
DE 29/12/2009 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1° Considerando o Termo de Compromisso firmado 
em 07 de maio de 2015 entre Município de Aracruz e a em-
presa Carta Industrial Produtos de Higiene e Limpeza S.A, 
vinculado ao processo administrativo 3101/2015, fica, por 
meio desta lei, prorrogado por mais 06 (seis) meses o pra-
zo previsto no §1º, do Artigo 2º, da Lei 3.269/2009.

Parágrafo único. A prorrogação do prazo estipulada no 
Art. 1º fica condicionada ao cumprimento dos seguintes 
encargos pela empresa Carta Industrial Produtos de Higie-
ne e Limpeza S.A: 

I – iniciar a supressão vegetal, consubstanciada pelo corte 
de eucalipto da área doada;

II – iniciar a terraplenagem da parte a que se refere a 1ª 
etapa do projeto;

III – dar continuidade ao projeto da Unidade de Benefi-
ciamento de Camarão na Barra do Riacho, inclusive, com a 
entrega do mesmo a municipalidade.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, 200 de Julho de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal 

LEI Nº 3956
Publicação Nº 22799

LEI Nº 3.956, DE 20/07/2015.

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLI-
CO NO BAIRRO JEQUITIBÁ NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art.1º A Rua denominada anteriormente como Rua 40, 
conhecida atualmente como 15008-1 – Rua Sede 10, lo-

calizada no Bairro Jequitibá, no Município de Aracruz/ES, 
passa a denominar-se, Rua Aristides Altoé.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Julho de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

LEI Nº 3957
Publicação Nº 22801

LEI Nº 3.957, DE 20/07/2015.

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLI-
CO NO BAIRRO GUAXINDIBA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art.1º A Rua identificada Sede 76, com início na Rua Gloxí-
nea no Bairro Guaxindiba, Aracruz/ES, passa a denominar-
se, Rua Marilene Dutra de Nardi. 

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Julho de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

LEI Nº 3958
Publicação Nº 22802

LEI Nº 3.958, DE 10/08/2015.

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE FIXAÇÃO DA 
LISTA DOS HORÁRIOS NOS PONTOS DE ÔNIBUS NO MU-
NICÍPIO DE ARACRUZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Ficam as empresas prestadoras de serviços de 
transporte público municipal obrigadas a fixarem nos abri-
gos e no interior de todos os ônibus, a lista completa das 
linhas e horários dos coletivos que trafegam no Município 
de Aracruz.
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Parágrafo único. Cada lista deverá conter os dias da se-
mana e o horário que cada coletivo circulará, em tamanho 
A4 e em letra legível.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei 
com as penalidades cabíveis.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 10 de Agosto de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 13373
Publicação Nº 22778

PORTARIA Nº. 13.373, DE 21/08/2015.

NOMEIA SERVIDORA PARA COMPOR A COMISSÃO PERMA-
NENTE DE APOIO ÀS AÇÕES DE ELABORAÇÃO E ACOMPA-
NHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI ORÇA-
MENTÁRIA ANUAL - LOA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS PELO INCISO XIX DO ART. 55 DA LEI ORGÂ-
NICA DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

R E S O L V E :

Art. 1º Nomear a Servidora abaixo descrita, para compor a 
Comissão Permanente de Apoio às Ações de Elaboração e 
Acompanhamento do Plano Plurianual – PPA e da Lei Orça-
mentária Anual - LOA, na função de Agente PPA, nomeada 
através da Portaria nº 12.138, de 05/03/2013.

NOME MATR. LOCALIDADE

RAFAELA BOLLIS VIEIRA 26545 Secretaria de  
Turismo e Cultura 

 

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

Art. 3º Revogada a Portaria nº 12.898/2014.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 21 de Agosto de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13374
Publicação Nº 22780

PORTARIA Nº 13.974, DE 21/08/2015.

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE E PRORROGAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
E NOS TERMOS DO ARTIGO Nº 392 DA CLT – CONSOLI-
DAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E A LEI Nº 3.469, DE 
25/08/2011.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 120 (cento e vinte) dias de Licença Ma-
ternidade a Servidora abaixo descrita: 

Nome Matr. Período Processo

Juliana Del Piero Bitti 24019 15/08/2015 a 
12/12/2015 11492/15

Art. 2º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias a Licença 
concedida a Servidora abaixo descrita:

Nome Matr. Período Processo

Juliana Del Piero Bitti 24019 13/12/2015 a 
10/02/2016 11492/15

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos ao dia 15/08/2015. 

Prefeitura Municipal de Aracruz, 21 de Agosto de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO CMDCA N° 076 DE 06 DE AGOSTO DE 2015.
Publicação Nº 22806

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ-CMDCA

Lei 3.172/2008.

Resolução CMDCA n° 076 de 06 de agosto de 2015.

Dispõe sobre a Relação Definitiva dos Candidatos para o 
Processo de Escolha Unificado do Conselho Tutelar/2015 e 
dá outras providências.

A Comissão Especial Eleitoral do Processo de Escolha Uni-
ficado do Conselho Tutelar do Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, do municí-
pio de Aracruz, estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições, em reunião no dia 06 de agosto de 2015, às 
15h:30min, na Casa dos Conselhos de Aracruz, 
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R E S O L V E :

Art. 1º Publicar a Relação Definitiva dos candidatos após 
apresentação do Laudo Psicológico:

Nº  
INSCRIÇÃO NOME CANDIDATO SEDE(S)/

ORLA(O)

02 ANDREA MARIA DE JESUS SEDE

03 MARIA DA PENHA ZANONI VICHELO ORLA

05 NOELMA NERI MARTINS SEDE

06 EDINANDE GUIDOTE RIBEIRO SEDE

10 EVANDRO DE SOUZA SEDE

11 ROMULO DE MOURA VALADARES ORLA

13 LILIAN SEPULCHRO DOS SANTOS ORLA

14 MARCOS AURELIO BORGES COUTINHO SEDE

15 ALEXANDRE RIBEIRO SEDE

16 LEANDRO PEREIRA DE SOUZA ORLA

17 EMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA SEDE

20 ROSILENE PIGNATON SILVA SEDE

22 OMAR DOS SANTOS ALMEIDA SEDE

28 FLAVIA ROBERTA MEIRELLES BAIOCO SEDE

33 LIZA MARA ALVES DE SOUZA ORLA

35 PAULO GOMES MARQUES DOS SANTOS ORLA

36 MAURA FÁTIMA DE AQUINO SEDE

37 MARCOS ANTONIO MACHADO CALIMAN ORLA

38 PEDRO MANOEL RIBEIRO ORLA

39 MARIA MAGDALENA DOS SANTOS LAMÊGO ORLA

40 SONIA NUNES SOUZA MENDES ORLA

41 SIDNEY FERREIRA BERNARDES SEDE

46 JAILDO GONÇALVES SEDE

47 SAYONARA SCHMITT PEREIRA ORLA

49 CRISTIANE EVARISTO DOS SANTOS SEDE

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de agosto 
de 2015.

Aracruz – ES, 06 de agosto de 2015.

Comissão do Processo de Escolha
Unificada do Conselho Tutelar dos
Direitos da Criança e do Adolescente

Resolução CMDCA 054/2015

RESOLUÇÃO CMDCA N° 077 DE 18 DE AGOSTO DE 
2015.

Publicação Nº 22807

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ-CMDCA

Lei 3.172/2008.

Resolução CMDCA n° 077 de 18 de agosto de 2015.

Dispõe sobre Guia de Orientação para o Processo de Esco-
lha Unificado do Conselho Tutelar/2015 e dá outras pro-
vidências.

A Comissão Especial Eleitoral do Processo de Esco-
lha Unificado do Conselho Tutelar do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA, do município de Aracruz, estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições, em reunião no dia 18 
de agosto de 2015, às 15h:30min, na Casa dos Conselhos 
de Aracruz, 

R E S O L V E :

Art. 1º Publicar o Guia de Orientação para o Proces-
so de Escolha Unificado do Conselho Tutelar do Mu-
nicípio de Aracruz-ES.

Art. 2º DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA:

I É VEDADA a vinculação político-partidária das candi-
daturas, seja através da indicação, no material de propa-
ganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos po-
líticos, símbolos, slogan, nomes ou fotografias de pessoas 
que, direta ou indiretamente, detonem tal vinculação;

II Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão 
do Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso 
comum, inclusive postes de iluminação pública e sinaliza-
ção de trafego, viadutos, passarelas de ônibus e outros 
equipamentos urbanos, é VEDADA a vinculação de pro-
paganda de qualquer natureza, inclusive pichação, fixação 
de placas, estandartes, faixas, cavaletes e assemelhados;

III Os candidatos poderão promover as suas candidatu-
ras junto a eleitores, por meio de debates, entrevistas e 
distribuição de panfletos, desde que não causem dano ou 
perturbem a ordem pública ou particular;
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IV Em bens particulares, independente de obtenção de 
licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a 
veiculação de propaganda eleitoral por meio de fixação de 
faixas, placas cartazes, pinturas ou inscrições, desde que 
não excedam a 4m² e que não contrariem a legislação, 
sujeitando-se o infrator às penalidades previstas em lei;

V Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, 
bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, NÃO É 
PERMITIDA a colocação de propaganda eleitoral de qual-
quer natureza, mesmo que não lhes cause dano;

VI É permitida a colocação de mesas para distribuição de 
material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo 
das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o 
bom andamento do transito de pessoas e veículos;

VII O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores 
de som, somente é permitido entre as 08h:00min e as 
22h:00min, sendo vedados a instalação e o uso daque-
les equipamentos em distancia inferior a duzentos metros: 
das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo, sede dos 
Tribunais Judiciais e dos quartéis e estabelecimento milita-
res; dos hospitais e casas de saúde e escolas, bibliotecas 
públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento;

É VIII VEDADA a propaganda eleitoral mediante out-
doors, inclusive eletrônicos;

IX É permitida a circulação de carros de som e minitrios 
como meio de propaganda eleitoral, desde que observado 
o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido 
a 7m de distancia do veículo, e respeitadas as vedações 
previstas no item 7;

X NÃO SERÁ PERMITIDA boca de urna no dia 04/10/2015.

Art. 3º DO PROCESSO DE ESCOLHA: 

I Será permitido APENAS UM VOTO por eleitor;

II Será afixado próximo às cabines de votação a relação 
dos candidatos, tais como seus números de inscrição e 
apelidos, quando houver;

III Será considerado NULO cédulas rasuradas ou que 
apresente mais de um voto;

IV No momento da apuração será permitido representan-
tes de cada localidade para acompanhamento das apura-
ções.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 18 de 
agosto de 2015.

Aracruz – ES, 18 de agosto de 2015.

Comissão do Processo de Escolha
Unificada do Conselho Tutelar dos
Direitos da Criança e do Adolescente

Resolução CMDCA 054/2015

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 270/2012
Publicação Nº 22811

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
270/2012 

PROCESSO Nº 5.918/2011

Partes: Município de Aracruz - ES, representado pelo Se-
cretário de Meio Ambiente e a empresa GUARANÁ DIESEL 
LTDA-ME.

Objeto: 1.1 – Prorrogar o prazo estipulado na Cláusula 
Quarta do Contrato Originário pelo período de 06 (seis) 
meses, contados a partir do dia 24/08/2015. 

1.2 – O contrato n° 270/2012 poderá ser rescindido de 
pleno direito, caso o certame licitatório ref. ao Processo n° 
10.569/2015 seja devidamente concluído.

Valor: Fica pactuado o valor de R$ 420.402,06 (quatro-
centos e vinte mil, quatrocentos e dois reais e seis centa-
vos), referente ao período de prorrogação do prazo contra-
tual supramencionado.

Ratificação: Ficam as demais cláusulas constantes do 
Contrato Originário e nos Termos Aditivos anteriores ple-
namente ratificadas, desde que não contrariem o que ficou 
convencionado no presente Termo.

Data da Assinatura: 20/08/2015

Aracruz/ES, 24 de agosto de 2015.

Aladim Fernando Cerqueira

Secretário de Meio Ambiente 
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instituto de Previdência e assistência dos servidores do MunicíPio de aracruz

PORTARIA Nº 1.811/2015 CONCEDE PENSÃO POR 
MORTE

Publicação Nº 22814

O IPASMA - Instituto de Previdência e Assistência dos Ser-
vidores Públicos do Município de Aracruz/ES, em cumpri-
mento às exigências legais, torna público a(s) portaria(s) 
de concessão de "Pensão por Morte", conforme especifica-
da(s) a seguir:

Portaria nº 1.811 de 10/08/2015 constante do pro-
cesso nº 2015.07.21372P - Concede PENSÃO POR MORTE 
a(o) Sr(a). IVANILDE OLIVEIRA (esposa), a partir de 
10/08/2015, retroagindo seus efeitos a 29/05/2015, pro-
veniente do falecimento do(a) Sr(a). ANTONIO GOMES DA 
SILVA, servidor(a) Inativa do(a) PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARACRUZ, no cargo de Ajudante de Serviço Público, Ní-
vel "I", Padrão "D" matrícula 050578-1, conforme processo 
nº 2015.07.21372P. Revogando-se a Portaria 1.705/2015 
de 11/06/2015.

Aracruz, 24 de agosto de 2015

Zeomar de Fátima Segatto

Presidente do IPASMA

PORTARIA Nº 1.812/2015 CONCEDE PENSÃO POR 
MORTE

Publicação Nº 22810

O IPASMA - Instituto de Previdência e Assistência dos Ser-
vidores Públicos do Município de Aracruz/ES, em cumpri-
mento às exigências legais, torna público a(s) portaria(s) 
de concessão de "Pensão por Morte", conforme especifica-
da(s) a seguir:

Portaria nº 1.812 de 10/08/2015 constante do pro-
cesso nº 2015.07.21286P - Concede PENSÃO POR MOR-
TE a(o) Sr(a). MARIA DE LOURDES MENDES COINBRA 
(esposa), a partir de 10/08/2015, retroagindo seus efei-
tos a 25/04/2015, proveniente do falecimento do(a) Sr(a). 
EVO PEREIRA COIMBRA, servidor(a) Inativa do(a) PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ARACRUZ, no cargo de Ajudante de 
Manutenção e Reparos, Nível "II", Padrão "E" matrícula 
050834-9, conforme processo nº 2015.07.21286P. Revo-
gando-se a Portaria 1.614/2015 de 06/05/2015.

Aracruz, 24 de agosto de 2015

Zeomar de Fátima Segatto

Presidente do IPASMA

PORTARIA Nº 1.813/2015 CONCEDE PENSÃO POR 
MORTE

Publicação Nº 22813

O IPASMA - Instituto de Previdência e Assistência dos Ser-
vidores Públicos do Município de Aracruz/ES, em cumpri-
mento às exigências legais, torna público a(s) portaria(s) 
de concessão de "Pensão por Morte", conforme especifica-
da(s) a seguir:

Portaria nº 1.813 de 11/08/2015 constante do pro-
cesso nº 2015.07.21319P - Concede PENSÃO POR MORTE 
a(o) Sr(a). MARIA ZILAH CASTRO (esposa), a partir 
de 11/08/2015, retroagindo seus efeitos a 16/05/2015, 
proveniente do falecimento do(a) Sr(a). MANOEL DAS NE-
VES, servidor(a) Inativo do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARACRUZ, no cargo de Auxiliar de Oficina Mecânica Nível 
VI, Padrão "J" Matrícula 050057-7, conforme processo nº 
2015.07.21335P. Revogando-se a Portaria 1.706/2015 de 
11/06/2015.

Aracruz, 24 de agosto de 2015

Zeomar de Fátima Segatto

Presidente do IPASMA

PORTARIA Nº 1.814/2015 CONCEDE PENSÃO POR 
MORTE

Publicação Nº 22812

O IPASMA - Instituto de Previdência e Assistência dos Ser-
vidores Públicos do Município de Aracruz/ES, em cumpri-
mento às exigências legais, torna público a(s) portaria(s) 
de concessão de "Pensão por Morte", conforme especifica-
da(s) a seguir:

Portaria nº 1.814 de 10/08/2015 constante do pro-
cesso nº 2015.07.21319P - Concede PENSÃO POR MOR-
TE a(o) Sr(a). LEONARDO SMARSARO FERREIRA (es-
poso), a partir de 10/08/2015, retroagindo seus efeitos 
a 20/04/2015, proveniente do falecimento do(a) Sr(a). 
MICHELE DA ROCHA REIS SMARSARO, servidor(a) Inati-
va do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ, no car-
go de Assistente Social, Nível "VII", Padrão "A" matrícula 
021964, conforme processo nº 2015.07.21319P. Revogan-
do-se a Portaria 1.643/2015 de 18/05/2015.

Aracruz, 24 de agosto de 2015

Zeomar de Fátima Segatto

Presidente do IPASMA
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serviço autônoMo de Água e esgoto de aracruz

PORTARIA SAAE-ARA - 0143/2015
Publicação Nº 22756

PORTARIA SAAE-ARA- 0143/2015

Dispõe sobre escala de férias dos servidores do SAAE de 
Aracruz-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais, conforme Decreto nº 25.778 de 08 de abril 
de 2013 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer a escala de férias dos servidores do 
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz 
para o mês SETEMBRO/2015, referente PERÍODO 
AQUISITIVO 2013-2014, conforme abaixo:

SERVIDOR CARGO

Emerson Gaudêncio Ferreira Fiscal

Art. 2º Estabelecer a escala de férias dos servidores do 
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz para 
o mês SETEMBRO/2015, referente PERÍODO AQUISI-
TIVO 2014-2015, conforme abaixo:

SERVIDOR CARGO

Alexandrino Rocha Nascimento Operador de ETAE

Claudemir Ribeiro Mai Auxiliar de Serviços Gerais 
Operacional

Elio Salles Auxiliar de Serviços Gerais 
Operacional

José Dias Francisco Operador de ETAE

José Marcos Coutinho Lombardi Artífice

Paulo Henrique Auer Garuzzi Operador de ETAE

Pedro Luiz Nunes Agente Administrativo

Pedro Sebastião Cruz Vigilante

Robson Machado Loureiro Artífice

Rodrigo kaiser Scardini Mandelli Motorista

Aracruz – ES, 25 de agosto de 2015.

ROBSON LOPES FRACALOSSI
Diretor Geral do SAAE 
Decreto 25.778/2013

Castelo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PP N° 138/2015 - TORNA SEM EFEITO
Publicação Nº 22751

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna sem efeito a publicação do dia 20/08/2015, referente ao Pregão Presencial Nº 

138/15.

Castelo-ES, 24/08/15.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro
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CONTRATO Nº. 260/2015 EMPRESA MUNDO NOVO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP
Publicação Nº 22729

CONTRATO No 260/2015

REF. A TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2015

PROCESSOS Nº002547/2015. 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 

CONTRATADO: MUNDO NOVO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP. 

OBJETO: Constitui objeto da presente Tomada de Preços a contratação de empresa para executar obra para construção 
de arquibancada, rede de drenagem e pavimentação, localizada na comunidade Benfica, neste Município de Castelo – ES, 
conforme projetos, planilhas e Memorial Descritivo apresentadas, de acordo com o processo nº 02547/2015, oriundo da 
Secretaria Municipal de Obras.

VALOR E RECURSOS: O valor do presente contrato é de R$ 124.224,43 (cento e vinte e quatro mil e duzentos e vinte e 
quatro reais e quarenta e três centavos)

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2015, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

0140010412200571.110 44905100000 0645 Secretaria Municipal de Educação – RECURSO LICAÇÃO VINCULADA

PRAZO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 8 (oito) meses a contar da data de publicação do contrato.

Castelo/ES, 24 de agosto de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Castelo

TORNA SEM EFEITO CONTRATO Nº 36/2015 FMS - JOSIMAR SANTÓRIO DA SILVEIRA
Publicação Nº 22737

ERRATA

Torna sem efeitos a publicação do dia 23.07.2015, referente ao RESUMO DOS CONTRATOS nº 36/2015 FMS, tendo 
como Contratados o Srº. Josimar Santório da Silveira, uma vez que houve desistência por parte do contratado.

O presente instrumento de contrato refere-se a prestação de serviço de Cirurgião Dentista, com jornada de trabalho 
de 20 horas semanais, em comprimento a Determinação Judicial exarada nos autos de processo judicial nº 0001072-
62.2015.8.08.0013, em 09 de julho de 2015, pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Juíz de Direito Joaquim Ricardo Camatta 
Moreira, conforme processo administrativo nº 007829/2015.

Castelo/ES, 24 de agosto de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Castelo

CLEONICE MACHADO 
RODRIGUES

Fundo Municipal de Saúde

Secretária Municipal  
de Saúde Interina
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Colatina

sanear - serviço colatinense de Meio aMbiente e saneaMento aMbiental

TOMADA DE PREÇOS 001/2015
Publicação Nº 22731

SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SA-
NEAMENTO AMBIENTAL- SANEAR

TOMADA DE PREÇOS

Nº. 001/2015

O SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEA-
MENTO AMBIENTAL, Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 
4.978/04, sediada na Rua Benjamin Costa, nº. 105 Bairro 
Marista, Colatina-ES, torna público que realizará licitação 

na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, 
objetivando a contratação de empresa para realização da 
obra de execução de novos drenos de chorume na célula do 
CETREU, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações e 
demais legislações correlatas. O recebimento dos envelo-
pes “ HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS” dar-se-á ás 
08h:30min. e a abertura dos mesmos será às 09h00min do 
dia 16 de setembro de 2015, na sala de reuniões sito no 
endereço acima mencionado. O Edital poderá ser solicitado 
através do e-mail:compras@sanear.es.gov.br ou retirado 
no site: www.sanear.es.gov.br

Célia A. de Freitas Giuberti Grassi

Presidente da CPL

Conceição do Castelo

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 062-2015
Publicação Nº 22767

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO; 

CONTRATADO: AGROPLANT CONSULTORIA LTDA – ME; 

OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE REQUERIMENTO PARA LICENÇA SIMPLIFICADA PARA SECADORES 
DE GRÃOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI-
CIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES; 

VALOR: O valor registrado total da presente Ata é de R$ 12.500,00. (doze mil e quinhentos reais);

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura em 11 
de agosto de 2015 a 10 de agosto de 2016,

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

018001- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

018001.2012200032.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;

FONTE DE RECURSO - 16040000;

ELEMENTO DA DESPESA - 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - 16040000;

FICHA - 179

AMPARO LEGAL: PREGÃO, na forma PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS nº 000029/2015, processo adminis-
trativo 1.594/2015

Conceição do Castelo - ES, 11 de agosto de 2015.

FRANCISCO SAULO BELISARIO

Prefeito

mailto:compras@sanear.es.gov.br
http://www.sanear.es.gov.br
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Domingos Martins

Prefeitura

ADITIVOS AOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS, COMPRA E VENDA E ALUGUEL DOS ANOS DE 
2011, 2013, 2014 E 2015

Publicação Nº 22753

1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços n° 099/2015.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
GRAFICA E EDITORA QUATRO IRMÃOS LTDA ME.

Objeto: DECRÉSCIMO DE VALORES do Contrato de 
Prestação de Serviços nº 099/2015.

3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços n° 079/2013.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
D & P AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME.

Objeto: Prorrogação em 12 (doze) meses do prazo 
do Contrato de Prestação de Serviços nº 079/2013.

2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços n° 118/2013.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
D & P AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME.

Objeto: Prorrogação em 12 (doze) meses do Contrato 
de Prestação de Serviços nº 118/2013.

3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços n° 010/2013 - FMS.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
D & P AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME.

Objeto: Prorrogação em 12 meses ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 010/2013-FMS.

3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços n° 009/2013 - FMS.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
D & P AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME.

Objeto: Prorrogação em 12 meses ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 009/2013-FMS.

1° Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda 
n° 013/2014 - FMS.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
AUTO POSTO MARTINENSE LTDA.

Objeto: Revisão de preços no Contrato de Compra e 
Venda nº 013/2014 - FMS.

4° Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda 
n° 013/2014 - FMS.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
AUTO POSTO MARTINENSE LTDA.

Objeto: Revisão de preços no Contrato de Compra e 
Venda nº 013/2014 - FMS.

5° Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda 
n° 013/2014 - FMS.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
AUTO POSTO MARTINENSE LTDA.

Objeto: Revisão de preços no Contrato de Compra e 
Venda nº 013/2014 - FMS.

1° Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda 
n° 010/2014 - FMS.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
M. G. S. PINTURAS LTDA - ME.

Objeto: Prorrogação em 12 (doze) meses ao Contrato 
de Compra e Venda nº 010/2014 - FMS.

1° Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda 
n° 008/2015.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
MACONSIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SIMON LTDA.

Objeto: Acréscimo de valor ao Contrato de Compra e 
Venda nº 008/2015.

7° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
025/2011.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
Fabio Luiz Ewald.

Objeto: Reajuste de valor ao Contrato de Aluguel nº 
025/2011.

7° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
016/2011.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
Braz Docino Mareto.

Objeto: Reajuste de valor ao Contrato de Aluguel nº 
016/2011.

7° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
032/2011.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
Adriano Jacob Henrique Schneider.

Objeto: Reajuste de valor ao Contrato de Aluguel nº 
032/2011.

9° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
043/2011.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
Ilicinho Eluizio Francisco Peterli.
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Objeto: Reajuste de valor ao Contrato de Aluguel nº 
043/2011.

7° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
031/2011.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
Pedro Peterli.

Objeto: Reajuste de valor ao Contrato de Aluguel nº 
031/2011.

7° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
019/2011.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
Eliete Helena Trarbach Mayer.

Objeto: Reajuste de valor ao Contrato de Aluguel nº 
019/2011.

1° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
014/2014.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
José Carlos Erlacher.

Objeto: Alteração da Finalidade do Imóvel.

2° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
010/2014.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
Alcieu Peterle.

Objeto: Prorrogação em 05 meses e reajuste de va-
lor ao Contrato de Aluguel nº 010/2014.

2° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
001/2014 - FMS.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
Martiliano Borghardt.

Objeto: Reajuste de valor ao Contrato de Aluguel nº 
001/2014 - FMS.

2° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
009/2014.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
Ademir Faller.

Objeto: Prorrogação em 12 meses e reajuste de valor ao 
Contrato de Aluguel nº 009/2014.

Domingos Martins-ES, 24 de agosto de 2015.

LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO DE ALUGUEL Nº 008 E 009/2015
Publicação Nº 22755

Contrato de Aluguel N° 008/2015.

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
e MARTINS ACISIO ENDRINGER.

Objeto: Contrato de Aluguel Social que se faz entre a 
Prefeitura Municipal de Domingos Martins e o Sr. MARTINS 
ACISIO ENDRINGER, para locação de um imóvel residen-
cial, situado à Rua Alberto Shelma, nº 31, Centro, Ponto 
Alto, Domingos Martins ES, CEP: 29.273-000, com a fi-
nalidade específica de concessão de aluguel social para a 
família do Sr. ADALTO DA SILVA ROCHA.

Vigência: 01/07/15 a 31/12/2015.

Valor Global: R$ 3.300,00

Fundamentação Legal: Art. 24, Inc. X da Lei 8.66/93.

Contrato de Aluguel N° 009/2015.

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
e ADENISO BULLERJHAN.

Objeto: Contrato de Aluguel que se faz entre a Prefeitura 
Municipal de Domingos Martins e o Sr ADENISO 
BULLERJHAN, portador do CPF nº 091.044.827-27, resi-
dente a Rua Bernardino monteiro nº 242, Sede – Domingos 
Martins CEP: 29.260-000, para locação de um imóvel, 
compreendendo 11 cômodos sendo 03 salas, cozinha, área 
de serviço, 03 banheiro e 03 quartos, localizado na Rua 
Nossa Senhora da Aparecida (frente) e Rua Augusto Mayer 
145, Ala nova de Campinho (fundos), Centro – Domingos 
Martins – ES, em razão do funcionamento do Abrigo 
Institucional “Pecinhas para unir” de Domingos Martins.

Vigência: 01/08/2015 a 31/12/2016

Valor Global: R$ 25.466,00

Fundamentação Legal: Art. 24, Inc. X da Lei 8.66/93.

Domingos Martins-ES, 24 de agosto de 2015.

LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA 
Nº 045, 046, 047 E 048

Publicação Nº 22732

Publicação resumo de Contratos de Compra e Venda:

045/15/ Auto Posto Paraju LTDA./ 19/08/2015/ Forneci-
mento de combustível destinado a Frota Municipal de 
Veículos do Município de Domingos Martins no período de 
12 (doze) Meses, na localidade do Distrito de Paraju, con-
forme proposta contida no Pregão nº 055/2015.

/ R$ 597.170,50/Prazo: 12 meses./ Fundamentação Legal: 
Processo Licitatório - Pregão nº 000055/2015.
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046/15/ Alvino Pianzoli e IrmãoLTDA./ 19/08/2015/ 
Fornecimento de combustível destinado a Frota Municipal 
de Veículos do Município de Domingos Martins no período 
de 12 (doze) Meses, na localidade do Distrito de Aracê, 
conforme proposta contida no Pregão nº 055/2015.

/ R$ 629.028,00/Prazo: 12 meses./ Fundamentação Legal: 
Processo Licitatório - Pregão nº 000055/2015.

047/15./ 19/08/2015/ Posto Serra Verde LTDA ME/ 
Fornecimento de combustível destinado a Frota Municipal 
de Veículos do Município de Domingos Martins no período 
de 12 (doze) Meses, na localidade do Distrito de Melgaço, 
conforme proposta contida no Pregão nº 055/2015.

/ R$ 912.927,00/Prazo: 12 meses./ Fundamentação Legal: 
Processo Licitatório - Pregão nº 000055/2015.

048/15./ 19/08/2015/ Tijuco Preto LTDA ME/ Fornecimento 
de combustível destinado a Frota Municipal de Veículos do 
Município de Domingos Martins no período de 12 (doze) 
Meses, na localidade do Distrito de Ponto Alto, conforme 
proposta contida no Pregão nº 055/2015.

/ R$ 418.622,00/ Prazo: 12 meses./ Fundamentação 
Legal: Processo Licitatório - Pregão nº 000055/2015.

Domingos Martins-ES, 24 de agosto de 2015.

LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

Guarapari

Prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEM-
PORÁRIO N° 1044/2015

Publicação Nº 22805

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEM-
PORÁRIO N° 1044/2015, firmado entre o Município de 
Guarapari/ES e o Sr. Marcos dos Santos Viana. Proces-
so 20575/2013, sendo o objeto: Contratação em caráter 
temporário de profissional, para o desempenho da função 
de Operador de Sistema de Videomonitoramento em vias 
Públicas para atuar especificamente na Central de Vide-
omonitoramento no Município de Guarapari/ES, assinado 
em 19/08/2015.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

ERRATA CP 011/15
Publicação Nº 22764

ERRATA - Concorrência Pública nº 011/2015 – PROCESSO 
Nº 8.437/2015. Aonde se lê :

ABERTURA: 22/09/2015 às 14h00. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, 
OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INS-
TITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE 
GUARAPARI, COMPREENDENDO O ESTUDO, O PLANEJA-
MENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, 
A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVI-
SÃO DE EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PU-
BLICIDADE AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO– SEMCOS.

LEIA – SE: ABERTURA: 06/10/2015 às 14h00. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, 
OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INS-
TITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE 
GUARAPARI, COMPREENDENDO O ESTUDO, O PLANEJA-
MENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, 
A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVI-
SÃO DE EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PU-
BLICIDADE AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO– SEMCOS.

Solicitação de edital através do e-mail: copelguarapari@
gmail.com

IVETE DA SILVA ALMEIDA LOSS

Presidente da COPEL

SEMSA - DISTRATO E CONTRATO ADMINISTRATIVO 
1043 E 517

Publicação Nº 22749

RESUMO DE DISTRATOS

Os contratantes resolvem de comum acordo, realizar o 
DISTRATO do Contrato Administrativo de Trabalho 
Temporário, firmado com o Município de Guarapari/ES, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, 
para atuar no Município de Guarapari/ES, em conformida-
de com a Lei n° 3.757/2014, Processo Simplificado Edital 
SEMSA nº. 003/2014, de acordo com o Processo Adminis-
trativo nº. 24.241/2014. 

mailto:copelguarapari@gmail.com
mailto:copelguarapari@gmail.com
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Nº 
Distrato Contratado

Nº

Contrato
Cargo A Partir de:

517/15
Juliana 

Wandekoken 
Bermond

229/2015 Enfermeira 11/08/2015

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Resumo de Contrato Administrativo de Traba-
lho Temporário, firmado com o Município de Guarapa-
ri/ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde 

- SEMSA, contratação em caráter temporário, para atu-
ar no Município de Guarapari/ES, em conformidade com 
a Lei n° 3.757/2014, Processo Simplificado Edital SEM-
SA nº. 003/2014, de acordo com o Processo Administra-
tivo nº. 24.241/2014. Período Contratual 18/08/2015 a 
01/02/2016.

Nº Contratado Cargo

1.043/15 Kátia Rodrigues de Oliveira Dentista

câMara MuniciPal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015
Publicação Nº 22808

Termo de Dispensa de Licitação 

Processo 1.663/2015

A Câmara Municipal de Guarapari-ES, por meio de seu Pre-
sidente, ratifica a contratação por dispensa de licitação da 
empresa Telefônica Brasil S.A, CNPJ: 02.558.157/0003-
24, para a prestação de serviço de telefonia móvel pessoal 
– SMP, com fornecimento de 04 (quatro) linhas digitais 
de tecnologia GSM- Tri-Band ou Quadri-Band,no sistema 
pós pago e um modem de internet 3 g com pacotes de 

dados 3 g de trafego mensal, para uso da Câmara Muni-
cipal de Guarapari, com fundamento no inciso V do ar-
tigo 24 da lei nº 8666/93, e consonância com o parecer 
jurídico acostado aos autos, no valor mensal estimado 
de R$ 575,46 (quinhentos e setenta e cinco reais e qua-
renta e seis centavos) pelo período de 12 (doze) meses.

Guarapari, 24 de agosto de 2015.

JOSÉ WANDERLEI ASTORI

Presidente da CMG

instituto de Previdência dos servidores do MunicíPio de guaraPari

PORTARIA N.º 040/2015
Publicação Nº 22765

PORTARIA / IPG N.º 040/2015

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVI-
DÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUA-
RAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais, contidas nas Leis Municipais n.º 2.542/2005 
e n.º 3.349/2011, c/c o Decreto Municipal n.º 355/2008, 
art. 20 e seus incisos. 

R E S O L V E:

Art. 1.º – Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO à servidora MARIA DA PENHA SIMO-
NATO, matriculada sob o n.º 1982-8 no Quadro Perma-
nente do Poder Executivo, no cargo efetivo de Profissional 
em Fiscalização – PF l, Nível Vl, Função Fiscal de Rendas, 

enquadrada de acordo com a Lei Municipal n.º 2.989/2009 
– Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Munici-
pais; com proventos integrais e fulcro no art. 6.º, inci-
sos I, II, III e IV e art. 7.º da EC 41/2003, c/c o art. 23, 
inciso I, da Lei Municipal n.º 2.542/2005 – Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de Guarapari / 
ES – IPG, e ainda, pelo que consta no procedimento admi-
nistrativo IPG n.º 082/2015, retroativo a 21.08.2015.

Art. 2.º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21.08.2015.

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

Guarapari / ES, 24 de agosto de 2015.

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Guarapari / ES – IPG



25/08/2015 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 330

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 62

Laranja da Terra

Prefeitura

COMDECA
Publicação Nº 22736

EDITAL Nº07

Dispõe sobre a retificação do processo de escolha do Con-
selho Tutelar de Laranja da Terra e publica o resultado da 
prova de aferição de conhecimento. 

A comissão organizadora , no uso de suas prerrogativas 
designadas pelo COMDECA na Resolução nº 002/2015 de 
17 de Abril de 2015, e tendo a reunião realizada no dia 
14/08/2015.

CONSIDERANDO que a Prova de Aferição de Conhecimen-
to prevista na resolução COMDECA Nº 03/2015 item 5.0 e 
realizada em 10/08/2015 foi de caráter eliminatório-item 
5.16, e que após restaram 03 candidatos aprovados que 
reúnem as condições exigidas para concorrer a terceira 
etapa do processo-avaliação psicológica;

CONSIDERANDO que na 1º etapa-INSCRIÇÃO DOS CAN-
DIDATOS do processo de escolha do conselho tutelar do 
munícipio de Laranja da Terra iniciado em 28/05/2015 a 
16/06/2015, foram duas vezes prorrogadas por não ha-
ver o números de candidato necessários; 

CONSIDERANDO que mantendo a Prova de Aferição de Co-
nhecimento de caráter eliminatório não teremos números 
de candidatos exatos para o pleito conforme preconizam 
as legislações de apoio, tal qual a Resolução n 170, de 10 
de dezembro de 2014; Art.13, § 1º, do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, que sedimenta 
o entendimento da exigência de 10 (dez) pretendentes, 
devidamente habilitados, como o número mínimo para 
o processo de escolha dos novos conselheiros, conforme 
abaixo:

[...]

Art. 13. O processo de escolha para o Conselho Tutelar 
ocorrerá com o número mínimo de dez pretendentes devi-
damente habilitados.

§1º Caso o número de pretendentes habilitados seja infe-
rior a dez, o Conselho Municipal ou Distrital dos Direitos 
da Criança e do Adolescente poderá suspender o trâmite 
do processo de escolha e reabrir prazo para inscrição de 
novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos 
novos conselheiros ao término do mandato em curso.

E o que o que rege §2a, Art. 13 da Resolução 170, de 10 
de dezembro de 2014 do CONANDA que diz:

§ 2 Em qualquer caso, o Conselho Municipal ou Distrital 
dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá envidar 
esforços para que o numero de candidatos seja o maior 
possível, de modo a ampliar as opções de escolha pelos 
eleitores e obter um numero maior de suplentes.

Diante do exposto, a Comissão Organizadora para que não 
haja prejuízo da garantia de posse dos novos conselheiros 
ao término do mandato em curso.

RESOLVE:

I- Tornar a etapa de Aferição de Conhecimento de caráter 
classificatório e não mais

eliminatório, uma vez que após a conclusão desta etapa 
não houve número de candidatos suficientes para compor 
o processo eleitoral.

II-Publicar a relação definitiva dos candidatos que realiza-
ram a prova de aferição de conhecimentos para prosseguir 
com a terceira etapa do Processo de escolha dos membros 
dos Conselhos Tutelares- a entrevista psicológica - , deste 
Município:

Nº de 
inscrição CANDIDATOS Nº RG Resultado 

1º LETICIA CAMPOS ARRUDA 2.062.104-ES DEFERIDO

2º NILA DE MATOS 1.195.568-ES DEFERIDO

3º NILTON MARTINS  
DE SOUZA 269.776-ES DEFERIDO

4º LUCINEIA ROSA 1.171.527-ES DEFERIDO

5º GLAUCIA BRUM DA SILVA 1.515.429-ES DEFERIDO

6º VERÔNICA DA SILVA  
NOBRE 2.086.623-ES DEFERIDO

7º EDIMA RODRIGUES  
DE OLIVEIRA 457.570-ES DEFERIDO 

8º ANDRIELLY BRUM DA 
SILVA 1.679.986-ES INDEFERIDO 

(Faltou a prova)

10º BRUNO ALEXANDRE DIAS 2.302.324-ES DEFERIDO

11º DULCENIR NAIMEKE  
GABRECHT 1.216.429-ES DEFERIDO

12º SUZANE JARSKE 3.121.447-ES DEFERIDO

13º CARMELINDA JANN 1.275.369-ES DEFERIDO

III- Os candidatos deferidos ficam desde já convocados 
a comparecerem no dia 26 de agosto de 2015, às 07:00 
horas, na Sala de Reunião do Centro de Referencia da As-
sistência Social-CRAS situado a Avenida Germano Stabe-
now, s/n, Niterói, Laranja da Terra/ES para submeterem-
se à entrevista psicológica, definida no item 6 da resolução 
COMDECA 03/2015.

PUBLIQUE-SE

Laranja da Terra, 21 de agosto de 2015.

Luciano Schultz

Presidente da Comissão Organizadora 
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Marechal Floriano

Prefeitura

EDITAL_19_ENFERMEIRO
Publicação Nº 22804

TERMO DE CONTRATAÇÃO

O Prefeito do Município de Marechal Floriano/ES, Exmo Srº 
ANTÔNIO LIDINEY GOBBI, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal 
com fulcro na Portaria 2.488, de 21 de outubro de 2011 
que Aprova a Política Nacional de Atenção Básica; Lei Mu-
nicipal nº 878/2009 e suas alterações, Lei Municipal nº 
596/2006 e Lei Municipal n º 816/2008 e Decreto Norma-
tivo nº 077/2014.

RESOLVE:

Contratar temporariamente Profissional do Processo Se-
letivo Simplificado para atendimento às necessidades de 
excepcional interesse público da Secretaria Municipal de 
Saúde para vaga de licença maternidade, abaixo relacio-
nados:

I – Enfermeiro:

1- Larissa Carrijo Abreu

2- Thais Salles Majeveski

Os candidatos relacionados devem comparecer no próximo 
dia 25/08/2015 e 26/08/2015, a partir de 09 horas, 
no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Muni-
cipal de Marechal Floriano/ES - Rua Davide Canal, 57, 
Centro, Marechal Floriano – ES. CEP 29.255-000

Telefone: (27) 3288-1367, munido dos documentos rela-
cionados abaixo:

• CÓPIA LÉGIVEL DA CARTEIRA DE TRABALHO 

• Nº DE PIS/PASEP

• CÓPIA LÉGIVEL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE

• CÓPIA LÉGIVEL DO CPF

• CÓPIA LÉGIVEL DO TÍTULO DE ELEITOR

• COMPROVANTE DA ÚLTIMA VOTAÇÃO OU CERTIDÃO DE 

QUITAÇÃO ELEITORAL

• 01 FOTO 3x4 RECENTE

• CÓPIA LÉGIVEL DA CERTIDÃO NASCIMENTO OU CASA-

MENTO

• CÓPIA LÉGIVEL DA CERTIDÃO DOS FILHOS

• CÓPIA LÉGIVEL DO CERTIFICADO RESERVISTA

• CÓPIA LÉGIVEL DO GRAU DE INSTRUÇÃO/ DIPLOMA / 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR DEVI-

DAMENTE REGISTRADO

• CÓPIA LÉGIVEL DA INSCRIÇÃO (CARTEIRINHA) NO ÓR-

GÃO DE CLASSE

• CÓPIA LÉGIVEL DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO/TELE-

FONE

• DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO OU NÃO

• DECLARAÇÃO LEI DA FICHA LIMPA (COMISSIONADO)

• CÓPIA LÉGIVEL DO CARTÃO VACINAÇÃO (FILHOS MENO-

RES 07 ANOS)

• DECLARAÇÃO FREQÜÊNCIA ESCOLAR (FILHOS MAIORES 

07 ANOS)

• CÓPIA LÉGIVEL COMPROVANTE DE CONTRIBUIÇÃO SIN-

DICAL ANUAL

• CONTA BANCARIA 

• TERMO DE RESPONSABILIDADE CONCESSÃO SALÁRIO 

FAMÍLIA 

• (MENORES 14 ANOS OU FILHOS INVÁLIDOS)

• DECLARAÇÃO DE ENCARGOS DE FAMÍLIA P/ FINS DE IM-

POSTO DE RENDA

• EXAMES: HEMOGRAMA, VDRL, TIPAGEM SANGUINEA, 

EXAME DE FEZES PARASITOLÓGICO E EAS (URINA).

• ATESTADO SAÚDE OCUPACIONAL EMITIDO PELO MÉDICO 

DA PMMF

Salientamos que os candidatos que não se apresentarem, 
ou não apresentarem representante com procuração de-
vidamente autorizada em mãos, assim como aqueles que 
NÃO apresentarem TODOS os documentos requeridos es-
tarão automaticamente DESCLASSIFICADOS, NÃO haven-
do possibilidade de se apresentarem ou apresentarem os 
documentos solicitados em outra data. 

Marechal Floriano/ES, 24 de Agosto de 2015.

OSVALDO CESAR KIEFER

Secretário de Administração

ANTÔNIO LIDINEY GOBBI

Prefeito Municipal
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Presidente Kennedy

Prefeitura

CREDENCIAMENTO
Publicação Nº 22743

CREDENCIAMENTO Nº 00001/2015 - PROCESSO Nº 

001962/2014.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e o VENCE-
DOR: MAURO COLODETE, Modalidade: Credenciamen-
to nº 00001/2015. Objeto: Credenciamento de Leiloeiros 
Oficiais, para assumirem os encargos de depósito, guarda, 
conservação e administração de bens, bem como atuarem 
nos leilões a serem realizados por este Município. Percen-
tual: 3% (três por cento), se imóveis, e 5% (cinco por 
cento) se móveis, que será pago pelo arrematante, con-
forme determina o Decreto nº 21.981, de 1932. Vigência: 
12 (doze) meses. Assinatura: 19/08/2015.

DISPENSA
Publicação Nº 22738

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRO-
CESSO Nº 012011/2015.

Partes: Município de Presidente Kennedy e a Sra. Marlucia 
Vilela de Souza de Jesus. o Secretario Municipal de Assis-
tência Social, à vista do parecer da Procuradoria Geral, 
com fulcro no Art. 24, X, da Lei 8.666/93, ratifica e torna 
público à locação de um imóvel, situado na Rua William 
dos Santos Borges, s/n, Centro, Presidente Kennedy/ES, 
para atender a família da Sra. Andra Teles Benevides, que 
se encontra em situaçao de Vulnerabilidade Social. Por um 
período de 06 (seis) meses

Presidente Kennedy – ES, 24 de agosto de 2015

Ricardo Vasconcelos Cordeiro

Secretário Municipal de Assistência Social

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 22742

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 012132 e 012713/2015.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Costa Sul Transporte e Turismo Ltda. As Secretarias 
Municipal de Educação e Administração, á vista do parecer 

da Procuradoria Geral, com fulcro no artigo 25, caput, da 
Lei 8.666/93, ratifica e torna público a Contratação de em-
presa para Concessão de Vale Transporte aos Servidores 
Públicos deste Município, por um período de 12 (doze) me-
ses, no valor de R$ 178.569,60 (cento e setenta e oito mil 
quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), 
sendo que para a Secretaria Municipal de Educação, o va-
lor e de R$ 125.532,00 (cento e vinte cinco mil quinhentos 
e trinta e dois reais), e para a Secretaria Municipal de Ad-
ministração, o valor de R$ 53.037,60 (cinquenta e três mil 
trinta e sete reais e sessenta centavos).

Presidente Kennedy – ES, 24 de agosto de 2015.

Carla Venturim Almeida Vieira

Secretária Municipal de Administração

Sabrina Souza Proeza

Secretária Municipal de Educação

RETIFICAÇÃO
Publicação Nº 22741

 AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Secre-
tária Municipal de Saúde, vem por meio deste retificar a 
publicação feita no dia 13 de agosto de 2015, nas paginas 
26 e 27, referente aos Extrato das Atas de Registro de 
Preços números 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 
043, e 044 /2015.

Onde se lê: Processo nº 07493/2014.

Leia-se: Processo nº 07943/2014.
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São Domingos do Norte

Prefeitura

PORTARIA 6872
Publicação Nº 22726

PORTARIA Nº 6.872, DE 24 DE AGOSTO DE 2015.

Suspende férias de Servidor. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais;

R E S O L V E:

Art. 1º Ficam suspensas as férias regulamentares do servidor 
ALEXSANDRO LIMA BATISTA SANTOS, Assistente Admi-
nistrativo, matrícula nº 2950, a partir do dia 20/08/2015, 
por necessidade dos seus serviços na Secretaria de 

Administração e Finanças, podendo usufruir-las a mesma 
posteriormente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 20/08/2015.

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

São Domingos do Norte-ES, em 24 de Agosto de 2015.

JOSE GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

São Gabriel da Palha

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015 - REEDIÇÃO
Publicação Nº 22777

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 46/2015

REEDIÇÃO 

DATA DE ABERTURA: 09/09/2015 ás 13h.

OBJETO: Aquisição de equipamentos do tipo, móveis de 
escritório, aparelho condicionador de ar e de informática, 
para suprir as necessidades do Conselho Tutelar de São 
Gabriel da Palha.

O edital poderá ser retirado através do site www.saoga-
briel.es.gov.br, demais informações pelo telefone 00 XX 
27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 24/08/2015.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEM-
PORÁRIA N.º 42/2015

Publicação Nº 22770

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA N.º 42/2015

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado do 

Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo 

em vista a realização do Processo Seletivo Simplificado da 

Secretaria Municipal de Educação - Edital N.º 001/2015, 

objetivando a contratação de pessoal em regime de CON-

TRATAÇÃO TEMPORÁRIA, para prestação de serviços no 

atendimento às necessidades emergenciais da Secretaria 

Municipal de Educação e demais necessidades da Adminis-

tração Pública Municipal, nos termos da Lei Municipal N.º 

2.110, de 20/12/2010 e Decreto N.º 346, de 3 de agosto 

de 2015, que “Homologa Resultado do Processo Seletivo 

Simplificado da Secretaria Municipal de Educação – Edital 

N.º 01/2015”.

http://www.saogabriel.es.gov.br
http://www.saogabriel.es.gov.br
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R E S O L V E:

Art. 1.º - CONVOCAR os candidatos classificados no Pro-
cesso Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Edu-
cação - Edital N.º 01/2015, conforme relação constante no 
Anexo Único que integra este Edital, para comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Mu-
nicipal, situado à Praça Vicente Glazar, N.º 159, Bairro Gló-
ria, nesta Cidade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
no horário de 12h (doze horas) às 18h (dezoito horas) de 
segunda-feira a quinta-feira e no horário de 7h (sete ho-
ras) às 13h (treze horas) na sexta-feira, para apresentar 
os documentos exigidos e assinar o Contrato Administrati-
vo de Prestação de Serviços em caráter temporário.

Art. 2.º - O não comparecimento do candidato no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da convo-
cação, implicará na sua reclassificação, assumindo o últi-
mo lugar na lista de aprovados.

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

I - Uma foto 3x4 recente;

II - Atestado de saúde ocupacional;

III - Cópia autenticada do CPF;

IV - Cópia autenticada do Documento de Identidade;

V - Cópia autenticada do Título de eleitor e comprovante 
de quitação eleitoral;

VI - Cópia autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e 
Previdência Social;

VII- Cópia autenticada da CNH - Carteira Nacional de Ha-
bilitação, Categoria “D” ou superior (Cargo de Motorista)

VIII - Cartão PIS/PASEP (se possuir);

IX - Comprovante de residência;

X - Comprovante de conta bancária;

XI - Cópia autenticada da formação acadêmica/titulação;

XII - Declaração de não acumulação de cargo público;

XIII – Cópia autenticada do comprovante de quitação 
com o serviço militar, no caso de ser candidato do sexo 
masculino;

XIV - Cópia autenticada da certidão de nascimento ou 
casamento;

XV - Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 
anos;

XVI - Cartão de Vacina dos filhos menores de 18 anos

XVII - Declaração de bens que constituem seu patrimônio; 

XVIII - Declaração de dependentes para fins de Imposto 
de Renda;

XIX - Certidão Negativa de Dívida à Fazenda Municipal;

XX - Número de telefone.

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

Secretaria Municipal de Administração, 24 de agosto de 2015.

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração

Anexo Único do Edital de Convocação para Contratação Temporária N.º 42/2015

CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA

Nº de Ordem Nº da Inscrição Nome do Candidato Pontuação Classificação

01 041 Jameica Almeida Colombi 15,0 1º

02 054 Angela Kuster Vesper 8,24 2º

03 172 Edaiane Vieira dos Santos 7,36 3º

04 138 Angela Castelan do Amaral 6 4º

05 075 Rosiane da Silva Rosa 6 5º
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CARGO: AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Nº de Or-
dem

Nº da Inscri-
ção Nome do Candidato Pontuação Classificação

01 068 Clara Barros de Mattos 6 1º

02 034 Rosangela Castelan Angeli 5 2º

03 061 Micheli Fontes Nunes 5 3º

04 021 Lânia Luciê Delevidove 4 4º

05 095 Luciana Athaide de Oliveira 4 5º

CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Nº de Or-
dem

Nº da Inscri-
ção Nome do Candidato Pontuação Classificação

01 065 Aldair Antonio Chiarelli 6,2 1º

02 115 Ariadna Gomes 6 2º

CARGO: COORDENADOR DE TURNO

Nº de Or-
dem

Nº da Inscri-
ção Nome do Candidato Pontuação Classificação

01 082 Elton Gobbi de Almeida 11,04 1º

02 087 Simone de Souza A. Schimidt 7 2º

03 097 Marcilene Rodrigues Grobério 5,36 3º

04 147 Cirlene Luzia Nunes da Silva 5,2 4º

05 112 Rubian Kelly Lovo Boni 5 5º

06 151 Clauzinete Maria Alves A. Goltara 4 6º

CARGO: CUIDADOR

Nº de Or-
dem

Nº da Inscri-
ção Nome do Candidato Pontuação Classificação

01 141 Ana Paula Lopes Porto 4,8 1º

02 094 Luciana Athaide de Oliveira 4 2º

03 106 Adriana Aparecida Dias Belinassi 4 3º

04 122 Beatriz Nunes Prando 4 4º

05 058 Andréia A. Armelini Furlan 3,76 5º

06 037 Rafaela Schneider Pratti 3 6º
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São Roque do Canaã

Prefeitura

PORTARIA Nº 194/2015
Publicação Nº 22757

PORTARIA Nº 194/2015

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA 
FISCALIZAR E ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS, CONSTANTE DO CONTRATO Nº 139/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-

tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XIV da Lei Orgânica 

Municipal, com fulcro na Lei nº 8.666/93, em seu artigo 

67, e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 

002096/2015,

R E S O L V E :

Art. 1º - Designar o servidor Moises Antonio Martinelli, 
ocupante do cargo de Engenheiro Civil, para acompanhar 

e fiscalizar a prestação de serviços a seguir:

· contratação de 01 (um) soldador (Pessoa Física – Autô-

nomo) para prestação de serviços necessários a instala-

ção e execução da montagem da estrutura metálica de um 

Galpão no Pátio Municipal, localizado na Rua João Vago, s/

nº, Centro, no Município de São Roque do Canaã.

Art. 2º - O período de fiscalização será de acordo com 

a cláusula primeira, parágrafo segundo do contrato nº 

139/2015.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 24 de Agosto de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 010, DE 21 DE AGOSTO 2015.
Publicação Nº 22727

 RESOLUÇÃO Nº 010, DE 21 DE AGOSTO 2015.

O Conselho Municipal de Saúde de São Roque do Canaã 
em sua 176ª Reunião Ordinária, realizada no dia 21 de 
agosto de 2015, no uso de suas competências regimentais 
e atribuições conferidas pela Lei nº 007 de 1997, alterada 
pela Lei nº 321/2005.

R E S O L V E :

Art. 1º - Apreciar e Aprovar à celebração do termo de 
cessão entre o Estado do Espírito Santo e São Roque do 
Canaã/ES relativo à servidora Sra. Cybeli Pandini Giuriza-
tto Almeida, para assumir o cargo de Secretária Municipal 
de Saúde, neste Município.

Rodrigo Negrelli

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução nº 010 de 21 de agosto de 2015, 
nos termos do Decreto 2.063/2015.

Rodrigo Negrelli

Secretário Municipal de Saúde em Exercício

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 134/ 
2015

Publicação Nº 22769

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 
134/2015 

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES. 

Contratada: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI-
COS LTDA.

Objeto: fornecimento de materiais de consumo de uso 
odontológico.

Vigência: de 10/08/2015 com término previsto para 
30/11/2015.

Valor: R$ 13.489,80 (treze mil quatrocentos e oitenta nove 
reais e oitenta centavos).

Dotação Orçamentária:
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Secretaria Municipal de Saúde:
Atenção à Saúde Básica – PAB Fixo: 
005.001.10.301.0008.2.021 – 33903000000 – FR: 
1203000002 – FR: 0000097.
Processo Administrativo: 001986/2015.
Pregão Presencial nº 058/2015

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 
135/2015 
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES. 
Contratada: ANDRE ZANELATO COUTINHO & CIA LTDA - EPP.
Objeto: fornecimento de materiais de consumo de uso 
odontológico.
Vigência: de 10/08/2015 com término previsto para 
30/11/2015.
Valor: R$ 3.491,20 (três mil quatrocentos e noventa um 
reais e vinte centavos).
Dotação Orçamentária: 
Secretaria Municipal de Saúde:
Atenção à Saúde Básica – PAB 
Fixo: 005.001.10.301.0008.2.021 – 33903000000 – 
FR: 1203000002 – FR: 0000097.
Processo Administrativo: 001986/2015.
Pregão Presencial nº 058/2015 

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 
136/2015 
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES. 
Contratada: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA.

Objeto: fornecimento de materiais de consumo de uso 
odontológico.
Vigência: de 10/08/2015 com término previsto para 
30/11/2015.
Valor: R$ 4.396,40 (quatro mil trezentos e noventa e seis 
reais e quarenta centavos).
Dotação Orçamentária: 
Secretaria Municipal de Saúde:
Atenção à Saúde Básica – PAB 
Fixo: 005.001.10.301.0008.2.021 – 33903000000 – 
FR: 1203000002 – FR: 0000097.
Processo Administrativo: 001986/2015.
Pregão Presencial nº 058/2015

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 137/ 
2015 
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES. 
Contratada: MARCOS PAULINI CARVALHO & CIA LTDA EPP.
Objeto: fornecimento de materiais de consumo de uso 
odontológico.
Vigência: de 10/08/2015 com término previsto para 
30/11/2015.
Valor: R$ 13.848,55 (treze mil oitocentos e quarenta oito 
reais e cinquenta cinco centavos).
Dotação Orçamentária: 
Secretaria Municipal de Saúde:
Atenção à Saúde Básica – PAB 
Fixo: 005.001.10.301.0008.2.021 – 33903000000 – 
FR: 1203000002 – FR: 0000097.
Processo Administrativo: 001986/2015.
Pregão Presencial nº 058/2015

Serra

Prefeitura

ACORDÃO 67/2015
Publicação Nº 22768

ACORDÃO Nº 67

Processo n. 11.106/2009
apenso 8.667/2009
Auto de Infração n. 011.988/2009
Autuada: Soluções & Serviços de Manutenção Ltda ME
CNPJ – 06.901.073/0001-30 

EMENTA: TRIBUTÁRIO – ISSQN – Decisão de Primei-
ra Instancia Mantida – CANCELAMENTO da ação fiscal 
representada pelo Auto de Infração 011.988/2009 e Termo 
de Fiscalização nº 033.764/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA 
o Conselho de Recursos Fiscais do Município da Serra – 
ES, por unanimidade dos votos presentes, em conhecer do 

Recurso interposto, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, sendo 
mantida a Decisão nº 82/2011, proferida pela JIF/
SEFI, que decidiu pelo CANCELAMENTO da ação fiscal 
representada pelo Auto de Infração 011.988/2009 e Termo 
de Fiscalização nº 033.764/2009, tendo em vista que ficou 
caracterizado que a empresa na data da autuação encon-
trava enquadrada no Simples Nacional.

Sala das Sessões do CRF, 25 de março de 2015.

ANDERSON DE JESUS ROCHA 
Relator

MARIA DO CARMO SUPRANI BONGESTAB 
Representante da Fazenda Pública

VITOR SOARES SILVARES 
Presidente do CRF
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ACORDÃO Nº 87/2015

Recurso Obrigatório

Processo n. 51.005/2009 de 04/09/2010 

Apenso: 51.378/2009 de 09/09/2009

Recorrente: JIF/SEFA –229/2012

Recorrida: AUTO CENTER DOCA LTDA ME

CNPJ – 08.326.723/0001-97

EMENTA: TRIBUTÁRIO – ISSQN sobre serviços elencados 
no subitem 14.01 2662/2003 – Procedência Parcial da Im-
pugnação – retificação do Auto de Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACOR-
DA o Conselho de Recursos Fiscais do Município da Serra 
– ES, por unanimidade dos votantes, em conhecer do Re-
curso Obrigatório, dar-lhe provimento, mantendo a Deci-
são JIF/SEFA 229/2012, Retificando o auto de infração nº 
080.649/2009, permanecendo os valores referentes aos 
meses de maio e julho de 2009.

SALA DAS SESSÕES DO CRF, 22 de abril de 2015.

NORMA APARECIDA DE SOUSA RAMOS

Relatora

MARIA DO CARMO SUPRANI BONGESTAB

Representante da Fazenda Pública

VITOR SOARES SILVARES

Presidente

ACORDÃO Nº 95/2015

Processo n. 66.918/2010

apenso 55.638/2009

Auto de Infração n. 311.684/2009

Autuada: USIPREC – USINAGEM DE PRECISÃO INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

CNPJ – 03.031.270/0001-58 – CMC: 019.505-0 

EMENTA: TRIBUTÁRIO – ISSQN – Decisão de Primeira 
Instancia Mantida – CANCELAMENTO do Auto de Infração 
311.684/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA 
o Conselho de Recursos Fiscais do Município da Serra – 
ES, por unanimidade dos votos presentes, em conhecer 
do Recurso interposto e para NEGAR-LHE PROVIMENTO, 

e que seja mantida a Decisão nº 103/2013, proferida 
pela 2ª câmara da JIF/SEFA, que decidiu pelo CAN-
CELAMENTO do Auto de Infração 311.684/2009, tendo 
em vista que no período apurado na autuação a referida 
empresa encontrava-se enquadrada no Simples Nacional, 
resguardando o lançamento na legislação pertinente.

Sala das Sessões do CRF, aos 28 de Abril de 2015.

ANDERSON DE JESUS ROCHA

Relator

MARIA DO CARMO SUPRANI BONGESTAB

Representante da Fazenda Pública

VITOR SOARES SILVARES

Presidente do CRF

ACORDÃO Nº 96/2015

Processo n. 66.924/2010

apenso 55.642/2009

Auto de Infração n. 350.428/2009

Autuada: USIPREC – USINAGEM DE PRECISÃO INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

CNPJ – 03.031.270/0001-58 – CMC: 019.505-0 

EMENTA: TRIBUTÁRIO – ISSQN – Decisão de Primeira 
Instancia Mantida – CANCELAMENTO do Auto de Infração 
350.428/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA 
o Conselho de Recursos Fiscais do Município da Serra – 
ES, por unanimidade dos votos presentes, em conhecer 
do Recurso interposto e para NEGAR-LHE PROVIMENTO, 
e que seja mantida a Decisão nº 104/2013, proferida 
pela 2ª câmara da JIF/SEFA, que decidiu pelo CAN-
CELAMENTO do Auto de Infração 350.428/2009, tendo 
em vista que no período apurado na autuação a referida 
empresa encontrava-se enquadrada no Simples Nacional, 
resguardando o lançamento na legislação vigente.

Sala das Sessões do CRF, aos 28 de Abril de 2015.

ANDERSON DE JESUS ROCHA
Relator

MARIA DO CARMO SUPRANI BONGESTAB
Representante da Fazenda Pública

VITOR SOARES SILVARES
Presidente do CRF
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ADITIVO 070/15
Publicação Nº 22760

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO 

NÚMERO: 070/15 - 5º ADITIVO 

CONTRATADO: CONSTRUTORA VELOZO LTDA-EPP.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 
REFORMAS, AMPLIAÇÕES E PEQUENAS OBRAS NOS PRÉ-
DIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DA RE-
GIONAL 01 - SERRA-SEDE.

OBJETIVO: REPLANILHAMENTO SEM ALTERAÇÃO DO VA-
LOR DO CONTRATO.

AVISO DE LICITAÇÃO 126,142,143 E 144/2015
Publicação Nº 22739

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, torna pú-
blico a realização da licitação, na modalidade: "PREGÃO 
ELETRONICO", do tipo: MENOR PREÇO. O edital estará 
disponível no site http://licitações-e.com.br 

Pregão eletrônico nº 126/2015

Processo nº. 34.793/2015

Licitação nº 597117

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
(KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAM P, M E G) Inicio 
Sessão da Disputa: 10/09/2015 às 09:00 

Pregão eletrônico nº 142/2015

Processo nº. 38.585/2015

Licitação nº 598380

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME EDITAL Inicio Ses-
são da Disputa: 10/09/2015 às 09:00 

Pregão eletrônico nº 143/2015

Processo nº. 38.661/2015

Licitação nº 598385

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME EDITAL Inicio Ses-
são da Disputa: 10/09/2015 às 13:00 

Pregão eletrônico nº 144/2015

Processo nº. 38.663/2015

Licitação nº 598365

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME EDITAL Inicio Ses-
são da Disputa: 10/09/2015 às 10:00 

Liliane Carla de Almeida Souza 

Pregoeiro Oficial/SESA

AVISO SESA 2015
Publicação Nº 22747

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, torna pú-
blico que realizará licitações, na modalidade: "PREGÃO 
ELETRONICO", do tipo: MENOR PREÇO. Os editais 
estarão disponíveis nos sites http://licitações-e.com.br e 
http://www.serra.es.gov.br/site/licitacao/lista

Pregão eletrônico nº 137/2015

Processo nº. 31.901/2015

Licitação nº 598341

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, CONFORME EDITAL

Inicio Sessão da Disputa: 08/09/2015 às 09:00.

Pregão eletrônico nº 138/2015

Processo nº. 31.917/2015

Licitação nº 598344

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE LANCETA ESTÉRIL, CONFORME EDITAL

Inicio Sessão da Disputa: 08/09/2015 às 09:00.

Pregão eletrônico nº 139/2015

Processo nº. 31.921/2015

Licitação nº 598346

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE, 
CONFORME EDITAL

Inicio Sessão da Disputa: 08/09/2015 às 09:00.

Pregão eletrônico nº 145/2015

Processo nº. 33.233/2015

Licitação nº 598350

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS), CONFOR-
ME EDITAL

Inicio Sessão da Disputa: 08/09/2015 às 09:00.

Pregão eletrônico nº 146/2015

Processo nº. 37.823/2015

Licitação nº 598356

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME EDITAL

Inicio Sessão da Disputa: 08/09/2015 às 14:00.

http://licitações-e.com.br/
http://licitações-e.com.br/
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Pregão eletrônico nº 147/2015

Processo nº. 38.579/2015

Licitação nº 598369

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME EDITAL

Inicio Sessão da Disputa: 09/09/2015 às 09:00.

Pregão eletrônico nº 148/2015

Processo nº. 38.662/2015

Licitação nº 598378

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME EDITAL

Inicio Sessão da Disputa: 09/09/2015 às 14:00.

Pregão eletrônico nº 149/2015

Processo nº. 38.664/2015

Licitação nº 598390

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME EDITAL

Inicio Sessão da Disputa: 10/09/2015 às 09:00.

Pregão eletrônico nº 150/2015

Processo nº. 38.660/2015

Licitação nº 598399

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME EDITAL

Inicio Sessão da Disputa: 10/09/2015 às 14:00.

Carolina Soares Teixeira

Pregoeira Oficial

EXTRATO DO CONTRATO 219/2015
Publicação Nº 22766

EXTRATO DO CONTRATO Nº 219/2015. PROCESSO 
Nº 7482/2015 – PE 108/2015

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a 
Empresa PONTUAL LABORATORIO E SERVIÇOS DE 
PROTESE DENTARIA LTDA - ME. Objeto: Prestação 
de serviços de proteses dentarias removíveis con-
vencionais. Valor global: R$108.997,20 (Cento e oito 
mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centa-
vos). Vigência: 12 meses a partir da data de assinatu-
ra 10/08/2015 e posterior publicação. Gestora: TEREZA 
JULIA PACHECO HERINGER. As despesas correrão a 
conta da Dotação orçamentária: 

10.302.0190.1.097– 3.3.90.3.00 FR 1.203.0000 

10.302.0190.2.107– 3.3.90.3.00 FR 1.203.0000 

SESA/CPL 
25/08/2015

RESULTADO DE HABILITAÇÃO- CP 019/2015
Publicação Nº 22752

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Nº 019/2015

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Co-
missão Permanente de Licitação/SEOB, torna público o re-
sultado de habilitação da licitação em epígrafe.

EMPRESA INABILITADA:

Comér Construtora e Incorporadora Ltda

Serra(ES), 24 de agosto de 2015. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB

RESULTADO MPE 099-2015
Publicação Nº 22763

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através da pregoeira, 
torna publico o resultado do PREGAO ELETRÔNICO 
Nº099/2015, processo nº29827/2015-SEPPOM, destina-
do à Aquisição de Generos alimentícios (cereais, carne, 
derivados, frango e peixe), conforme segue: 

Lote I: HB COMERCIAL EIRELI-ME Valor Total: R$ 
15.536,50

Lote I: HB COMERCIAL EIRELI-ME Valor Total: R$ 5.382,10

Lote III: 2C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Valor Total: R$ 10.499,93

Serra, 24 de agosto de 2015.

Eva Clarice Pereira Cavalcante

Pregoeira Oficial/SEAD

RESULTADO PARCIAL EDITAL 005-2015 -SESA
Publicação Nº 22745

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE SAÚDE

EDITAL Nº 005/2015

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DOS CANDIDATOS

INSCRITOS AOS CARGOS CONFORME EDITAL DE 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 005/2015
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Cargo: 211 - Médico Psiquiatra (Diarista)

Classi-
ficação Candidato Pontuação

1 RODRIGO EUSTáQUIO TELLES VIEIRA 57.00

2 ELIANA TORNERI IEKEL 57.00

3 INDIRA DE PAULA NUNES PINTO 57.00

4 RAFAEL DE LIMA AGUILAR FERNAN-
DES 32.00

5 MARIANA HERKENHOFF ARAUJO DA 
SILVA 32.00

 

Cargo: 213 - Médico do Programa da Saúde da Família 
(PSF)

1 ANDERSON BARBOSA LOUREIRO 122.00

2 ANTONIO MARINHO DO CARMO 80.00

3 HANNA BLAUTH XIMENES LOPES 80.00

4 THAIZ TORNERI MENDES BREDER 62.00

5 EDINA GOMES MACHADO 55.00

6 XêNIA MATTOS MOLINO LEITE 55.00

7 BRUNA FIORINI CASAGRANDE 55.00

8 THIAGO CARVALHO 50.00

9 LUARA RAMOS RODRIGUES 50.00

10 MARINA AMORIM FIM 50.00

11 ANDREIA DURVAL ROMUALDO 42.00

12 ANA PAULA CALAZANS DA PAZ 42.00

13 PIETRO VIDEIRA TANURE 42.00

14 PAULA FORçA DELLACQUA 42.00

15 IVO MELO PESSOTTI 40.00

16 ELAINE MENEGARDO GOMES 37.00

17 WELLINGTON CARVALHO DO PERPé-
TUO SOCORRO 32.00

18 MIRELA SIBIEN PRETTI 32.00

19 FERNANDA LAVAGNOLI BARCELOS 
DORSCH 32.00

20 WALDEMAR DE SOUZA MONTEIRO 32.00

21 KAROLINY VERONESE PESSI 32.00

22 LORENA CAMPORêZ MENEZES TRIN-
DADE 32.00

23 THAIS GAGNO GRILLO 32.00

24 DANILO DE JESUS GONZALEZ CUER-
VO 30.00

25 DENISE SANTOS AZEVEDO 30.00

26 ANNA PAULA DE FREITAS ROCHA 30.00(PNE)

27 MARCUS VINICIUS QUEIROZ ROCHA 30.00

28 SAVYO ALVES PONTES 30.00

29 GEYSA FEU PEREIRA PINTO 27.00

30 ODENIR PAULO PEREIRA 27.00

31
CAROLINE SATHLER DA CRUZ PEREI-
RA

27.00

32 CAROLINA SANTANA BONFá 27.00

33
THALITA NOVAES DE AMORIM SIMãO 
MIRANDA

27.00

34 FELIPE LUNA EIRIZ 27.00

35 PABLYNNE VENTURA DOS SANTOS 27.00

36
NATALIA VENTURIM MONERAT FA-
GUNDES

27.00

37 LUANA PANDOLPHO SOARES LIMA 27.00

38 BáRBARA HUBNER PEREIRA 27.00

39 EVANDRO CAMPAGNARO SILVéRIO 27.00(PNE)

40 THIAGO VASCONCELLOS ANDRADE 27.00

41 FERNANDA SANT'ANNA COSTA 27.00

42 SORAYA AMANDA DA CRUZ 27.00

43 TáSSIO CAMIZãO VIEIRA 27.00

44
CARLOS LUIZ FASSHEBER CAMPOS 
DELL'ORTO

27.00

45 INGRID HELLEN ANDRE BARRETO 27.00

46 ISADORA CABRAL ABREU SODRE 27.00

47 GLEISA DA SILVEIRA FORTUNA 27.00

48 MARIA HELENA ROCHA MARVILA 25.00

49 DANIEL LOPES PIMENTEL 25.00

50 ARTHURO TOSO ARRIVABENE 25.00

51 ALEXSANDRA SOUZA LACERDA 25.00

52 ANNA CAROLINA DAL COL 25.00

53 LAYSA CAMPAGNARO FREITAS 25.00

54 MARINA DIAS DE SOUZA 25.00

55 NICOLI RIBEIRO GABURRO 25.00

56 THIAGO DADALTO LOSS 25.00

57
CAROLINA FREITAS FERNANDES DA 
SILVA

25.00

58 GIOVANA TREVISANI DIAS 17.00
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59 IGOR PEREIRA OLYMPIO 12.00

60 SéRGIO MAMERI MEIRELES DE SOU-
ZA 12.00

61 BETINA CERUTTI NOVAES 7.00

62 GISELI CRUZ FERNANDES 7.00

63 RANIELY BULLERJHAN SCHMIDT 7.00

64 GABRIELA PETROCCHI CORASSA 7.00

65 HELUY CORREIA ABOUMRAD 7.00

66 JULIANA NEVES FERREIRA 7.00

67 ROSE MARY BRANDãO ALVES FUR-
TADO 2.00

68 FABIO OLIVEIRA DE AZEVEDO 2.00

69 DEUEL AZOLIN DA SILVA 2.00

70 AMANDA COUTINHO MARTINS 2.00

71 PATRíCIA CALVI MACHADO 2.00

72 GABRIELLI ARAUJO DE LIMA 2.00

73 THAIS ALVES PASTE 2.00

74 DANIEL DRUMOND MARQUES 2.00

75 JANNINI VALLI MOREIRA 2.00

76 IVY CRISTINA OLIVEIRA AVILA 2.00

77 LEONARDO ABOU KAMEL MACHADO 2.00

78 FELLIPE SANT'ANNA ALMADA 2.00

79 GUILHERME COUTINHO DE OLIVEIRA 2.00(PNE)

80 FERNANDA PONTES GONÇALVES 2.00

81 CLARA JUNIA CALAZANS DA PAZ 2.00

82 LARA BUTKOWSKY LEMOS PEREIRA 2.00

83 FLáVIA DRAGO MAGNAGO 2.00

84 PAMELA ALVES RANGEL 2.00

85 GUILHERME PASSAMANI BORGES 2.00

86 VITóRIA VALADARES MOTA 2.00

87 MARCELLA SEVERIANO DE FREITAS 2.00

88 LUDMILA DOS REIS SILVA 2.00

89 LETíCIA GOULART CAMPOS 2.00

90 EMANUELI RANGEL PIASSAROLO 2.00

91 HAYSA FRANCIELI LIMA D'OLIVEIRA 
CUNHA 2.00

92 ISMENIA PAIVA FARIA 0.00

93 JEFFERSON CAVALCANTE FREIRE 0.00

94 SUELEN MORAIS SIRIO ROCHA 0.00

95 RAYANA BELLICO CáRIA LESSA 0.00

96 CAMILA RODRIGUES REIS 0.00

97 GUILHERME DE SOUZA PINHEIRO 0.00

98
CARLOS EDUARDO PRATTI DOS SAN-

TOS
0.00

99 YURI GOMES CARNEIRO MACHADO 0.00

100 IGOR LORENZONI 0.00

101 MURILO ANDRADE SANTANA 0.00

102 RAIANY SILVEIRA PIMENTEL 0.00

103 KATARINE ROSA SALES 0.00

 

Cargo: 214 - Médico Cardiologista (Diarista/Adulto)

1 HELIANA LAHUD JUNGER 80.00

2 JúLIA DUARTE TONANI 55.00

3 MARIANA COELHO MARQUES 27.00

 

Cargo: 217 - Médico Endocronologista (Diarista/Adulto)

1 LUENA DIAS DE ANDRADE 65.00

2
LUANA BARBIERO DE ALMEIDA VIEI-

RA
57.00

3 MELINA DA COSTA BARELLI RAMALHO 45.00

 

Cargo: 219 - Médico Infectologista (Diarista)

1 BARBARA SILVA DE SOUSA LESCS 67.00

 

Cargo: 220 - Médico Otorrinolaringologista (Diarista/
Adulto)

1 OLANIZIA DUTRA LINO MORAES 55.00

2 ALEXANDRE LINO MORAES 55.00

 

Cargo: 221 - Médico Otorrinolaringologista (Diarista/
Pediatria)

1 BETINA MAMERI PEREIRA 55.00

 

Cargo: 222 - Médico Ortopedista (Diarista/Adulto)

1 ANDERSON TADEU DE SOUZA COSTA 55.00
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RESULTADO PARCIAL EDITAL 006-15 -SESA
Publicação Nº 22746

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE SAÚDE

EDITAL Nº 006/2015

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DOS CANDIDATOS

INSCRITOS AOS CARGOS CONFORME EDITAL DE 
PROCESSO

SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 006/2015

Cargo: 230 - Médico Pediatra (Plantonista)

Classifica-
ção Candidato Pontua-

ção

1 CLIMENE ZANDOMENICO 104.00

2 WAGNER VICTORIO 97.00

3 MEIRIELLI VIEIRA BRUZEGUINI 2.00

 

Cargo: 231 - Médico Neonatologista (Plantonista)

1 ZAMIRCE HELENA GOMES RODRI-
GUES 67.00

2 RENATA JOVIANO ALVIM HERMS-
DORFF 32.00

 

Cargo: 232 - Médico Ginecologista/Obstetra (Plantonis-
ta)

1 WINDSOR EISENHOWER MANOEL 
TRISTÃO CALMON FERNANDES 74.00

2 LUIZ CARLOS PERUCHI 74.00

3 ANA DANIELLE DE ARAUJO BORGES 31.00

4 ANTONIO MARCOS DE FREITAS 30.00

5 ALFREDO REZENDE SANTOS 7.00

 

Cargo: 233 - Médico Clínico Geral (Plantonista) (para 
atuar na Pediatria)

1 OLGA FELICIA CABALLERO GILARDY 
MANTOVANI 112.00

2 EDINA GOMES MACHADO 95.00

3 JULIO CESAR BARBOSA 80.00

4 CARLA MARIA CALMON VINTENA 
RIBEIRO 80.00

5 DENISE SANTOS AZEVEDO 72.00

6 DAVID RODRIGO DE ABREU CUS-
TODIO 71.00

7 RONALD ERNESTO CAGLIARI COSTA 68.00

8 ILIéL RANGEL DE SOUZA 67.00

9 GUILHERME HENRIQUE FONSECA 
RIBEIRO 66.00

10 PAULA LAGARES GRATZ 63.00

11 WELLINGTON CARVALHO DO PERPé-
TUO SOCORRO 62.00

12 THAIZ TORNERI MENDES BREDER 62.00

13 LIVIA PANDINI DA SILVA 62.00

14 JOSE AUGUSTO GOMES NETO 60.00

15 LARA PICANCO MACEDO SCARPINI 60.00

16 ANTONIO MARINHO DO CARMO 58.00

17 CAROLINA SANTANA BONFá 57.00

18 BRUNA FIORINI CASAGRANDE 55.00

19 ARTHUR SILVA DE MESQUITA 53.00

20 HANNA BLAUTH XIMENES LOPES 53.00

21 LUARA RAMOS RODRIGUES 53.00

22 ELAINE MENEGARDO GOMES 52.00

23 HUMBERTO SIMõES GONçALVES 49.00

24 LETÍCIA DE ALBUQUERQUE OLIVEI-
RA 44.00

25 WELINGTON LIRIO LOUREIRO 42.00

26 GILCEIA DA SILVA FERNANDES 41.00

27 TALITA SILVA FERNANDES 41.00

28 JúLIA CASSARO PELISSARI 40.00

29 PIETRO VIDEIRA TANURE 37.00

30 MARINA AMORIM FIM 37.00

31 MIRELA SIBIEN PRETTI 36.00

32 ANDREIA DURVAL ROMUALDO 35.00

33 MARIANA ANDREATA ROCHA PON-
TELLO 33.00
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34 FERNANDA LAVAGNOLI BARCELOS 
DORSCH 32.00

35 PATRICIA BERMUDES OLIVEIRA 32.00

36 KAROLINY VERONESE PESSI 32.00

37 ALINE MARGON PERINI 32.00

38 WATSON PABLO BIZARRO 31.00

39 DANIEL LOPES PIMENTEL 31.00

40 HILTON LUIS ALVARENGA NEVES 30.00

41 MARTINHA GALVANI CôCO ERPET 30.00

42 LILIAN PAULA RIBEIRO 30.00

43 GERALDO DE ABREU PACHECO 27.00

44 PABLYNNE VENTURA DOS SANTOS 27.00

45 RAYAMA MOREIRA SIQUEIRA 27.00

46 NATALIA VENTURIM MONERAT FA-
GUNDES 27.00

47 LUANA PANDOLPHO SOARES LIMA 27.00

48 TáSSIO CAMIZãO VIEIRA 27.00

49 ARTHUR SANTANA RESENDE 27.00

50 CARLOS LUIZ FASSHEBER CAMPOS 
DELL'ORTO 27.00

51 ISADORA CABRAL ABREU SODRE 27.00

52 GABRIELA MILKE VASCONCELOS 27.00

53 GLEISA DA SILVEIRA FORTUNA 27.00

54 GEYSA FEU PEREIRA PINTO 25.00

55 MARIA HELENA ROCHA MARVILA 25.00

56 GAUDIO GERMANO SOUZA SENA 25.00

57 MARINA DIAS DE SOUZA 25.00

58 CAROLINA FREITAS FERNANDES DA 
SILVA 25.00

59 FERNANDA HELENA CYPRESTE MAR-
TINS 24.00

60 LYANARI MARIA GRAMLICH PIVA 23.00

61 JEFFERSON CAVALCANTE FREIRE 21.00

62 GIOVANA TREVISANI DIAS 17.00

63 MURILO ANDRADE SANTANA 13.00

64 DAVI FARINA DE CARVALHO 11.00

65
ROSE MARY BRANDãO ALVES FUR-

TADO
9.00

66
MARCIA CAROLINA SINISCALCHI 

PACHECO
8.00

67 LIVIA HAYDEE MAGNAGO GALVAO 8.00

68 TACIANA CASSARO PELISSARI 8.00

69
KAROLINY FORECHI COELHO WO-

TKOVSKY
7.00

70 THAYANE MENDES FRACALOSSI 7.00

71 JULIANA COLLODETTI JANDOSO 7.00

72 JULIANA NEVES FERREIRA 7.00

73 ALINE MARIA COUTINHO SANTOS 6.00

74 RAMSES LAGO DA CRUZ 3.00

75 RAIANY SILVEIRA PIMENTEL 3.00

76 MADSON MACEDO SOUZA 2.00

77 PRISCILLA LOCATEL DE SOUSA 2.00

78 SORAYA AMANDA DA CRUZ 2.00

79 IVY CRISTINA OLIVEIRA AVILA 2.00

80 FELIPE HADDAD CARLOS 2.00

81 RONEY VARGAS BARATA 2.00

82 FERNANDA PONTES GONÇALVES 2.00

83 FLáVIA DRAGO MAGNAGO 2.00

84 GUILHERME PASSAMANI BORGES 2.00

85 VITóRIA VALADARES MOTA 2.00

86 LETíCIA GOULART CAMPOS 2.00

87 EMANUELI RANGEL PIASSAROLO 2.00

88 PAULA FORçA DELLACQUA 2.00

89 GUILHERME DE SOUZA PINHEIRO 0.00

90 RODRIGO CORCINO DOS SANTOS 0.00

91 GÉSSICA RUELLA E SILVA 0.00

92 PAMELA ALVES RANGEL 0.00

93 RUDSON VIANA SOUZA 0.00
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RESULTADO PE 321/14 CPL/SESA/SERRA
Publicação Nº 22728

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão 
Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA 
torna público o resultado da licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO

N.° 321/2014

Lote 01

Descrição: Confecção de camisa de malha personaliza-
da.

Quant: 3.300

Valor: R$ 37.989,00

Vencedor: H.M Textil Ltda

Lote 02

Descrição: Confecção de calça, saia e bermuda jeans.

Quant: 1.937

Valor: R$ 71.641,50

Vencedor: Casa dos Uniformes - EIRELI

Lote 03

Descrição: Confecção de Jaqueta em Tactel

Quant: 550

Valor: R$ 25.798,25

Vencedor: Casa dos Uniformes - EIRELI

Lote 04

Descrição: Aquisição de meias

Quant: 3.850

Valor: R$ 0,00

Vencedor: FRACASSADO

Serra, 24 de agosto de 2015.

LUCIANO N LOPES

Pregoeiro Oficial

Viana

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO - CP 003-2015
Publicação Nº 22754

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2015

PROCESSO: 09068/2015

A Prefeitura de Viana, através da 2ª Comissão Permanente 
de Licitação em conformidade com a Lei 8.666/93, co-
munica o resultado da Concorrência Publica 003/2015 - 
Processo Administrativo 09068/2015, após análise das 
Propostas de Preço apresentada pela empresa participante 
do certame, esta Comissão declara VENCEDORA a em-
presa Mochuara Construções e Acabamento Ltda., com o 
menor valor global. 

Viana/ES - 24 de agosto de 2015

Nelson da Silva Naves

Presidente da 2ª CPL

DECRETO N° 216/2015
Publicação Nº 22803

DECRETO N° 216/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 

Santo, no uso das atribuições legais e de acordo com o dis-

posto nos artigos 147 e 148 da Lei Municipal 1.897/2006 e 

processo administrativo n.º 10597/2015.

D E C R E T A :

Art. 1° - DOAR, em caráter perpétuo ao Sra. MARIA DA 
PENHA MONTEIRO DE ALMEIDA – CPF n.º 039.273.137-

18, área de terra no cemitério do bairro Viana - Centro, no 

Município de Viana, onde encontra-se sepultados os res-

tos mortais de ORLI MACHADO DE ALMEIDA, falecida em 

14/06/1976, conforme consta registrado às folhas 077, no 

livro nº 01.
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Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação

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

Viana-ES, 20 de agosto 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

DECRETO N° 217/2015
Publicação Nº 22809

DECRETO N° 217/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais e de acordo com o dis-
posto nos artigos 147 e 148 da Lei Municipal 1.897/2006 e 
processo administrativo n.º 4660/2013.

D E C R E T A :

Art. 1° - DOAR, em caráter perpétuo ao Sr. JOCÉLIO 
CANDIDO FERREIRA – CPF n.º 002.666.767-31, área 
de terra no cemitério do bairro Eldorado, no Município de 
Viana, onde encontra-se sepultados os restos mortais de 
JOSÉ CANDIDO FERREIRA, falecido em 27/07/2009, con-
forme consta registrado às folhas 192, no livro de registro 
do cemitério do bairro Eldorado, no Município de Viana.

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

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

Viana-ES, 20 de agosto 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

PORTARIA 1.118 NOMEAÇÃO
Publicação Nº 22815

PORTARIA Nº 1.118/2015

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 Muni-
cípio de Viana.

R E S O L V E :

Art. 1° - NOMEAR, nos termos do art. 12, inciso II da 
Lei nº 1596/2001, MATEUS BARTOLOMEU CAETANO 
FRANCELINO, para exercer o cargo em comissão de 
Encarregado I - CPC - 3, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

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

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

Viana, 24 de agosto 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 1.119 EXONERAR
Publicação Nº 22817

PORTARIA Nº 1.119/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida 
pelo artigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do 
Município de Viana.

R E S O L V E :

Art. 1° - EXONERAR, nos termos do art. 55, letra “a”, 
da Lei 1596/2001, MARCIO ALMEIDA GOULART, do 
cargo em comissão de Assessor Técnico I – CPC 1, lota-
do na Secretaria Municipal de Agricultura.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.
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Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana, 24 de agosto 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.º 1.117/2015
Publicação Nº 22816

PORTARIA Nº 1.117/2015

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.

R E S O L V E :

Art. 1° - NOMEAR, nos termos do art. 12, inciso II da 
Lei nº 1596/2001, HEVERTON PATRICK HELMER, para 
exercer o cargo em comissão de Encarregado I - CPC – 3, 
na Secretaria Municipal de Defesa Social.

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

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

Viana, 24 de agosto 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° 1092/2015
Publicação Nº 22791

PORTARIA N° 1.092/2015

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.

R E S O L V E :

Art. 1°- CONCEDER férias regulamentares ao servidor 
GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA, referente a férias sus-

pensas no período aquisitivo 2014/2015, a partir do dia 
01/09/2015 a 30/09/2015.

Art. 2º- CONCEDER 21 (vinte e um) dias de férias regu-
lamentares ao Servidor GABRIEL SANTOS DE ALMEI-
DA, referente a férias suspensas no período aquisitivo 
2013/2014, a partir do dia 05/10/2015 a 25/10/2015.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua as-
sinatura.

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

Viana, 18 de agosto 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° 1098/2015
Publicação Nº 22800

PORTARIA N° 1.098/2015

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 as Servidoras, 
da Secretaria Municipal de Administração, abaixo relacio-
nados: 

Angela da Penha Franco Mota - período aquisitivo 
2014/2015, a partir do dia 01/09/2015 a 30/09/2015;

Rozeni Batista Alves da Silva - período aquisitivo 
2013/2014, a partir do dia 03/09/2015 a 02/10/2015. 

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

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

Viana, 19 de agosto de 2015.

JAQUELINE D’ OLIVEIRA JUBINI
Secretária Municipal de Administração
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