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Consórcios Intermunicipais

Cim Polinorte - ConsórCio PúbliCo da região Polinorte do es

RESUMO DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATI-
VO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTA-
RES DE SAÚDE Nº 073/2015

Publicação Nº 24073

RESUMO DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATI-
VO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMEN-

TARES DE SAÚDE Nº 073/2015

Modalidade da Licitação: Inexigibilidade (Chamamento 
Público – Credenciamento)

Base Legal: Art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 

Processo de Licitação nº: 034/2015, 

Contratantes: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLI-
NORTE (CNPJ n.º 02.618.132.0001-07) e, PRONTO CLÍNI-
CA DE OLHOS ME (CNPJ nº 17.661.366/0001-04); 

Objeto: prestação de serviços complementares na área 
da saúde, consubstanciados na realização de consultas 
médicas e exames especializados, por profissionais habili-
tados nas respectivas áreas delineadas no Apêndice II do 
Edital que deu origem à contratação; 

Valor: conforme tabela CIM POLINORTE; 

Vigência: de 21 de agosto de 2015 a 31 de dezembro de 
2015; 

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 

01101.1012200012.001 - Manutenção dos Serviços Médi-
cos e serviços de Apoio Diagnóstico. Elemento de despe-
sa: 333.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica.

Data da Assinatura: 21 de agosto de 2015

Marcelo de Souza Coelho

Presidente do Cim Polinorte

RESUMO DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATI-
VO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTA-
RES DE SAÚDE Nº 079/2015

Publicação Nº 24016

RESUMO DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATI-
VO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMEN-

TARES DE SAÚDE Nº 079/2015

Modalidade da Licitação: Inexigibilidade (Chamamento 
Público – Credenciamento)

Base Legal: Art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 

Processo de Licitação nº: 034/2015, 

Contratantes: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLI-
NORTE (CNPJ n.º 02.618.132.0001-07) e, NUCLEAR MED-
COL LTDA (CNPJ nº 02.895.765/0001-62); 

Objeto: prestação de serviços complementares na área 
da saúde, consubstanciados na realização de consultas 
médicas e exames especializados, por profissionais habili-
tados nas respectivas áreas delineadas no Apêndice II do 
Edital que deu origem à contratação; 

Valor: conforme tabela CIM POLINORTE; 

Vigência: de 01 de setembro de 2015 a 31 de dezembro 
de 2015; 

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 

01101.1012200012.001 - Manutenção dos Serviços Médi-
cos e serviços de Apoio Diagnóstico. Elemento de despe-
sa: 333.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica.

Data da Assinatura: 01 de setembro de 2015

Marcelo de Souza Coelho

Presidente do Cim Polinorte

Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 030.2015 - EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 028.2015

Publicação Nº 24026

Aviso de Homologação 

Pregão Presencial 

Nº 030/15 - Proc. Nº 4409/15 

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais e 
principalmente as regras das Leis 10.520/02 e 8.666/93, 

HOMOLOGO o Pregão Presencial em epígrafe, em favor 
da empresa VALERIA B. M. CORDEIRO RESTAURANTE 
ME, no valor global de R$ 10.025,00 (dez mil e vinte e 
cinco reais).

Afonso Cláudio/ES, 08 de setembro de 2015.

Nayara Benfica Pires

Gestora/Sec. Mun. de Saúde
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Extrato Ata de Registro de Preços  
Ata Nº 028/2015

Proc. Nº 004409/15 

Pregão Presencial Nº 030/2015 

Órgão Gestor: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 
13.966.711/0001-67

Empresa: Valeria B. M. Cordeiro Restaurante - ME, CNPJ 
Nº 09.569.318/0001-62 

Objeto: aquisição de refeição (marmitex pequeno, marmi-
tex grande e refeição comercial) 

Valor global: R$ 10.025,00 (dez mil e vinte e cinco reais)

Validade: 12 meses, de 08/09/2015 a 07/09/2016

Afonso Cláudio/ES, em 08 de setembro de 2015.

Elilda Maria Bissoli
Presidente/Pregoeira CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 044.2015 - EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 140 E 141.2015

Publicação Nº 24005

Aviso de Homologação

Pregão Presencial Nº 044/15 -Proc Nº 5709/15 

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites le-
gais e principalmente as regras das Leis 10.520/02 e 
8.666/93, HOMOLOGO o Pregão Presencial em epígra-
fe, em favor das empresas: Rádio Educadora de Afon-
so Cláudio Ltda - ME, no valor global de R$ 75.000,00 
(setenta e cinco mil reais) e Super Rádio DM Ltda - 
ME, no valor global de R$ 118.200,00 (cento e dezoito 
mil e duzentos reais).

Afonso Cláudio/ES, em 08 de setembro de 2015.

Wilson Berger Costa

Prefeito Municipal

Extrato Ata de Registro de Preços 

Proc. Nº 5709/2015

Pregão Presencial Nº 44/2015

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES

Objeto: prestação de serviços de mídia falada em emisso-
ra de rádio AM e FM, para divulgação de notícias de inte-
resse da Municipalidade. 

Validade: 12 meses (04/08/2015 a 03/09/2016)

ATA Nº 140/2015 - Empresa: Rádio Educadora de 
Afonso Cláudio Ltda - ME, CNPJ Nº 27.434.653/0001-
35, lotes 01 e 02, no valor global de R$ 75.000,00 (setenta 
e cinco mil reais) e,

ATA Nº 141/2015 - Empresa: Super Rádio DM Ltda - 
ME, CNPJ Nº 01.755.011/0002-25, lotes 03 e 04, no valor 

global de R$ 118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos 
reais).

Afonso Cláudio/ES, em 08 de setembro de 2015.

Elilda Maria Bissoli

Presidente /Pregoeira CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 045.2015 - EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 142.2015

Publicação Nº 24034

Aviso de Homologação

Pregão Presencial Nº 045/2015-Proc Nº 
05358/2015 

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais 
e principalmente as regras da Lei 8.666/93, HOMOLO-
GO o Pregão Presencial em epígrafe, em favor da empre-
sa Nilson Didimo Moreira EPP, no valor global de R$ 
17.640,02 (dezessete mil, seiscentos e quarenta reais e 
dois centavos).

Afonso Cláudio/ES, em 08 de setembro de 2015.

Wilson Berger Costa

Prefeito Municipal

Maria Lúcia Martinuzo Bassi

Gestora/Secretária Mun. de Assistência Social

Extrato Ata de Registro de Preços - ATA Nº 
142/2015

Proc. nº 05358/2015

Pregão Presencial nº 045/2015

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES e 
Fundo Municipal de Assistência Social

Empresa: Nilson Didimo Moreira EPP - CNPJ nº 
07.882.396/0001-97

Objeto: Serviços de recarga de cartuchos e toners, visan-
do atender as necessidades das Secretarias Municipais de 
Assistência Social, Obras e Serviços Urbanos, Finanças, 
Cultura e Turismo, Agricultura e Des. Econômico e Meio 
Ambiente.

Valor total: R$ 17.640,02 (dezessete mil, seiscentos e 
quarenta reais e dois centavos).

Validade: 08/09/2015 a 07/09/16

Afonso Cláudio/ES, em 08 de setembro de 2015.

Elilda Maria Bissoli

Pregoeira/Preseidente CPL
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INEXIGIBILIDADE 027-2015
Publicação Nº 24035

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 027/2015

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, através da solicitação n° 334/2015, protocolizado 
sob o n° 006972/2015, torna público com fulcro no art. 
25, inciso I, da Lei n° 8.666/93, bem como parecer da 
Procuradora Geral do Município de Afonso Cláudio, con-
clui pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contra-
tação da empresa SOTREQ S/A, no valor global de R$ 
5.865,91( cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais e 
noventa e um centavos), para efetuar despesas com aqui-
sição de peças necessárias para o Rolo Compactador Ca-
terpillar CS 423. A referida empresa detém a exclusivida-
de para o fornecimento das mesmas, conforme declaração 
fornecida pela FECOMÉRCIO – Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo, da-
tada de 03/06/2014, sendo esta autorizada no estado do 
Espírito Santo a prestar a assistência técnica e comerciali-
zar peças e serviços dos produtos nos termos do contrato 
de distribuição.

Afonso Cláudio – ES, 08 de setembro de 2015.

Jonas Caliman Bragatto

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Ratifico o ato de Inexigibilidade de Licitação nº 027/2015, 
constante do Processo nº 006972/2015, para efetuar des-
pesas com aquisição de peças para Rolo Caterpillar CS 
423, atendendo a Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos.

Dotação Orçamentária: 12.01.15.122.0012.2.131.339030
00000.10000000- Recursos Ordinários.

Afonso Cláudio – ES,08 de setembro de 2015.

Wilson Berger Costa

Prefeito Municipal

TERMO ADITIVO Nº 001-2015 REFERENTE AO CON-
TRATO Nº 039-2015

Publicação Nº 24011

TERMO ADITIVO Nº 001-2015

Termo de aditamento ao Contrato nº 000039/2015, 
que entre si celebram o Município de Afonso Cláudio, 
ES, e a empresa GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP.

PREÂMBULO

Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 
000039/2015, de acordo com o requerimento da Empre-

sa Gesso Afonso Claudio LTDA ME, protocolizado sob o nº 
006455/202015, em conformidade com o que dispõe To-
mada de Preços nº 005/2015, de acordo com o parecer 
da Douta Procuradoria e a Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, de um lado o Município de 
Afonso Cláudio, Estado de Espírito Santo, pessoa ju-
rídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 
nº 27.165.562/0001-41, com sede estabelecida na Praça 
da Independência, 341, Centro, nesta cidade, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Berger 
Costa, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do 
CPF sob o nº 674.760.907-72 e RG nº 434.581-ES, resi-
dente e domiciliado na Rua Azulina de Souza Manso, 203, 
2º andar - Bairro João Duarte Manso, adiante denomina-
do simplesmente CONTRATANTE ou PREFEITURA, e, de 
outro lado a empresa GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA 
EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 01.195.422/0001-22, com 
sede na Rodovia Sebastiao Alves De Lima, S/N - Joao Va-
lim - Afonso Claudio - ES - CEP: 29600000, neste ato re-
presentada pelo Sr. SEBASTIAO HENRIQUE MARTINS, 
portador do CPF nº 687.980.087-49 e da Carteira de Iden-
tidade nº 572.976-ES., adiante denominada simplesmente 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo de 
Aditamento, que se regerá pelas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem por objetivo a prorro-
gação do contrato acima mencionado pelo período de 01 
(um) mês, contados a partir de 22 de novembro de 2015, 
com vencimento previsto para o dia 22 de dezembro de 
2015,

1.2 - Fica determinado que a presente prorrogação da 
execução será de 02 (dois) meses, contados a partir de 26 
de setembro de 2015, com vencimento previsto para o dia 
26 de novembro de 2015 .

CLÁUSULA SEGUNDA

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

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 08 de se-
tembro de 2015.

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

WILSON BERGER COSTA

Prefeito Municipal

Contratante

GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP

SEBASTIAO HENRIQUE MARTINS

Contratada



09/09/2015 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 340

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 5

Aracruz

Prefeitura

ADITIVO DE CONTRATO N°125/15
Publicação Nº 24014

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2015 
PROCESSO Nº 7.054/2015

CONTRATANTE: Município de Aracruz, representado pelo 
Secretário de Transportes e Serviços Urbanos.

CONTRATADA: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo do contrato administrativo n° 
125/2015, pelo período de ate 90 (noventa) dias, conta-
dos a partir da data de seu vencimento

O contrato em tela deverá ser rescindido imediatamente 

após a contratação definitiva que se destina a Concorrên-
cia Pública n° 004/2014. 

Valor: R$ 2.053.761,90 (Dois milhões, cinquenta e três 
mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa centavos) 

Data da Assinatura: 03/09/2015.

Aracruz/ES, 08 de setembro de 2015.

Jaime Borlini Junior

Secretário de Transportes e Serviços Urbanos

ANEXO DO DECRETO Nº 30060
Publicação Nº 24101

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº. 2015

 “DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ.”

VERSÃO: 01.00
DATA: 01/09/2015
ATO APROVAÇÃO:
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º. A presente Instrução Normativa dispõe sobre o 
procedimento de perícia médica da Prefeitura Municipal de 
Aracruz.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º. Abrange toda à Administração Direta do Município 
de Aracruz.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º. Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

I – atestado médico: documento contendo nome do servi-
dor, número do CID, quantidade de dias de afastamento, 
assinatura e carimbo do médico, e papel timbrado do local 
de atendimento.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º. O fundamento jurídico encontra-se respaldado na 
Lei nº 2.898/06.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º. Das respectivas responsabilidades:

I – Do Secretário Municipal de Administração e Recursos 
Humanos:
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a) promover a divulgação e implementação dessa Instru-
ção normativa, mantendo-a atualizada, orientando as uni-
dades executoras e, supervisionar sua aplicação;

b) promover discussões técnicas com as unidades execu-
toras e com a unidade responsável pela coordenação de 
controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser ob-
jeto de alteração, atualização ou expansão;

Art. 6º Das responsabilidades da Controladoria Geral:

I – prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instru-
ções normativas e em suas atualizações;

II – através de atividade auditoria interna, avaliar a efi-
cácia dos procedimentos de controle inerentes a Adminis-
tração Pública direta e indireta do Município de Aracruz, 
propondo alterações para aprimoramento dos controles ou 
mesmo a formatação de novas Instruções Normativas;

III – organizar e manter atualizado o manual de procedi-
mentos, de forma que contenha sempre a versão vigente;

IV – em atenção ao princípio da publicidade, proceder de 
modo a dar publicidade de todas as instruções normativas, 
seja por meio digital ou manual.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 7º A Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos, por meio da Gerência de Recursos Humanos é 
responsável pela prestação de serviços do setor de Perícia 
Médica.

Parágrafo único. O horário de funcionamento da perícia 
médica será divulgado no site da Prefeitura Municipal de 
Aracruz, bem como outros meios de comunicações.

Art. 8º. A entrega do atestado original, deverá ocorrer 
até 48 (quarenta e oito) horas úteis após a emissão do 
mesmo.

Parágrafo único. O servidor público deverá entregar o ates-
tado médico original no setor de Perícia Médica, sendo lhe 
entregue um comprovante de apresentação do atestado.

Art. 9º Não serão aceitos atestados/declarações de com-
parecimento em exames/médicos ou acompanhamento, 
salvo exceções dispostas nesta Instrução Normativa.

Art. 10 No caso de acidente do trabalho a chefia imediata 
deverá comunicar imediatamente ao Setor de Segurança 
do Trabalho, na Gerência de Recursos Humanos, para ado-
ção das medidas cabíveis.

Art. 11 Os processos administrativos referentes a licença 
para tratamento de saúde de servidor efetivo e readapta-
ção (art. 45, da Lei nº 2.898/06), deverão necessariamen-
te serem encaminhados para Equipe de Acompanhamen-
to de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos, para procedimentos cabíveis quanto a 
instrução do processo e orientação do servidor.

Art. 12 O acidente do trabalho dos servidores públicos 
efetivos, contratados e comissionados, deverão necessa-
riamente serem encaminhados para Equipe de Acompa-
nhamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Recursos Humanos, para procedimentos cabíveis 
quanto a instrução do processo e orientação do servidor.

Art. 13 Serão abonados os atestados ou declarações de 
servidores públicos contratados e comissionados, de pai ou 
mãe para acompanhamento de filho incapaz, sendo aceitos 
(abonados) no máximo 12 (doze) dias por ano, mediante 
processo administrativo com o CID de acompanhamento, 
laudo do doente, e comprovante de parentesco.

Parágrafo único. Os 12 (doze) dias abonados não poderão 
ser consecutivos, ou seja, não serão aceitos atestados ou 
declarações de doze dias seguidos, apenas intercalados.

Art. 14 Os servidores públicos efetivos, contratados e co-
missionados não serão de nenhuma forma remanejados, 
devendo ser avaliado na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 15 Está Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos as-
sim o exigirem, com o objetivo de promover a melhoria 
continua. 

Art. 16 Os procedimentos referente aos processos do Se-
tor de Acompanhamento de Pessoal serão publicados no 
site da Prefeitura Municipal de Aracruz, caso a Gerência de 
Recursos Humanos entenda necessário.
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CAPÍTULO VIII

DA APROVAÇÃO

Art. 17 E por estar de acordo, firmo a presente instrução 
normativa em 03 três vias de igual teor e forma, para to-
dos os efeitos legais.

Aracruz – ES, 01 de setembro de 2015. 

DECRETO Nº 30029
Publicação Nº 24097

DECRETO Nº 30.029, DE 01/09/2015.

PRORROGA CONTRATO DE PROFISSIONAL DA ÁREA DO 
MAGISTÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
NOS TERMOS DA LEI Nº 2.994, DE 15/02/2007.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica a Gerência de Administração de Pessoal - GAP 
- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos desta Prefeitura, autorizada a PRORROGAR o término 
da contratação das Profissionais abaixo descritas, refe-
rente ao Processo Seletivo Simplificado SEMED 002/2013, 
conforme Memorando GAP nº 1394/2015.

MAT NOME CARGO
PRORROGAR

DE ATÉ

26796 Barbara Carolina 
Girelli da Silva Professor 29/08/2015 23/12/2015

26747 Jamile de Jesus 
Lima dos Santos Professor 31/08/2015 23/12/2015

26797 Kelly Cristina da 
Costa Gonçalves Professor 29/08/2015 30/10/2015

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a data respectiva a cada 
profissional constante no artigo 1º deste Decreto.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 01 de Setembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

ACÁCIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA

Secretária de Educação

DECRETO Nº 30052
Publicação Nº 24091

DECRETO Nº 30.052, DE 03/09/2015.

RETIFICA DECRETO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica retificado no Decreto nº 29.749, DE 08/07/2015, 
que nomeou a Senhora abaixo descrita aprovada no Con-
curso Público nº 001/2011, para exercer o cargo efetivo 
de PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO - NÍVEL I - PA-
DRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Aracruz, o seguinte:

Onde se lê:

CLASSIFICAÇÃO NOME

24º SELMA MARIA ESTEVAM

Leia-se:

CLASSIFICAÇÃO NOME

25º SELMA MARIA ESTEVAM

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos ao dia 08/07/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 03 de Setembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30055
Publicação Nº 24090

DECRETO Nº 30.055, DE 03/09/2015.

NOMEIA PROFISSIONAL APROVADA 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 Fica nomeada a Senhora abaixo descrita, aprova-
da no Concurso Público nº 002/2011-PMA/ES, para exer-
cer o cargo efetivo de BIÓLOGO - NÍVEL VII, PADRÃO “A”, 
constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Aracruz.
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CLASS. NOME

11º SAMIA CARLA DE GOES PIRES TABACHI

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, 03 de Setembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30056
Publicação Nº 24089

DECRETO Nº 30.056, DE 03/09/2015.

REVOGA NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL APROVADA EM 
CONCURSO PÚBLICO.

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 Fica revogado o Decreto nº 29.749, de 08/07/2015, 
que nomeou a Profissional abaixo descrita, aprovada no 
Concurso Público nº 001/2011-PMA/ES, no respectivo car-
go por não ter tomado posse no prazo legal.

CANDIDATO CARGO

SELMA MARIA ESTEVAM PROFESSOR DE SUPORTE  
PEDAGÓGICO - NÍVEL I - PADRÃO “A”

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 03 de Setembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30057
Publicação Nº 24088

DECRETO Nº 30.057, DE 03/09/2015.

NOMEIA PROFISSIONAL APROVADA 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 Fica nomeada a Senhora abaixo descrita, aprovada 
no Concurso Público nº 001/2011, para exercer o cargo 
efetivo de PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO - NÍVEL 
I - PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pes-
soal da Prefeitura Municipal de Aracruz.

CLASSIFICAÇÃO NOME

26º EVA ROSINEY DA SILVA CORDEIRO

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, 03 de Setembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30059
Publicação Nº 24085

DECRETO Nº 30.059, DE 04/09/2015.

REVOGA DECRETO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DA ATRIBUIÇÃO LEGAL, QUE LHE 
CONFERE O ART. 55, INCISO XIX DA LEI ORGÂNICA MU-
NICIPAL.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 29.847, de 23/07/2015, 
que suplementou no orçamento da despesa do Serviço Au-
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tônomo de Água e Esgoto, no exercício de 2015, a impor-
tância de R$ 669.000,00, conforme Ofício nº 0323/2015/
SAAE-ARA.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 23/07/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 04 de Setembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30060
Publicação Nº 24092

DECRETO Nº 30.060, DE 04/09/2015.

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SOBRE PROCEDIMEN-
TO DE PERÍCIA MÉDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARACRUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFE-
RE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, E CON-
SIDERANDO A RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 227 DE 25 DE AGOSTO 
DE 2011 E ALTERAÇÕES, QUE DETERMINA A OBRIGATO-
RIEDADE DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
DE CONTROLE INTERNO PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 3.632 de 28 de no-
vembro de 2012, que dispõe sobre o sistema de controle 
interno do Município de Aracruz;

CONSIDERANDO, por fim, a Resolução nº 227 de 25 de 
agosto de 2011, e alterações, do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo, que aprova o "Guia de Orienta-
ção para Implantação do Sistema de Controle Interno na 
Administração Pública".

D E C R E T A :

Art.1º Fica aprovada e implantada a seguinte Instrução 
Normativa:

1. DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS:

1.1. IN SRH-008/2015 - versão 01.00 - Dispõe sobre a 
Perícia Médica da Prefeitura Municipal de Aracruz.

Parágrafo único. A Instrução Normativa constante deste 
artigo compõe o presente Decreto fazendo parte integran-
te do mesmo.

Art.2º As unidades abrangidas pelas Instruções Normati-
vas aprovadas neste Decreto deverão implementar as nor-
mas de procedimento de controle estabelecidos em trinta 
dias a contar da publicação deste Decreto e da Instrução 
Normativa que o compõe.

Art.3º Caberá à unidade responsável a divulgação das ins-
truções normativas aprovadas.

Art.4º Compete à Secretaria de Administração e Recursos 
Humanos dirimir sobre eventuais dúvidas de interpretação 
e execução deste Decreto.

Art.5º Este Decreto e a Instrução Normativa que o compõe 
entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 04 de Setembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal 

serviço autônomo de Água e esgoto de araCruz

PORTARIA SAAE-ARA-179/2015
Publicação Nº 24103

PORTARIA SAAE-ARA-0179/2015

Dispõe sobre alteração de nível de servidor efetivo do SAAE.

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 de 13 de julho 
de 2015, que dispõe sobre a nova Estrutura Organizacional 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz;

D E C R E T A :

Art. 1º ALTERAR para o nível 6 o enquadramento do ser-
vidor efetivo Giovani Barcelos Couto, matrícula 62. 

Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo a 01 de agosto 
de 2015.

Aracruz-ES, 08 de setembro de 2015.

ROBSON LOPES FRACALOSSI

Diretor Geral do SAAE 

Decreto 25.778/2013
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Castelo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO 147 E 37 DA SAUDE
Publicação Nº 24007

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pregão Presencial Nº 147/15 contratação de empresa 
para confecção e diagramação de 500 exemplares de livros

Data de abertura: 23/09/15

Horário: 10:30 horas.

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

OBS: Os demais atos referentes a estes processos licita-
tórios serão publicados somente no Diário Oficial dos Mu-
nicípios (AMUNES), no endereço eletrônico www.diariomu-
nicipal.es.gov.br

Castelo-ES, 08/09/15

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pregão Presencial Nº 037/15 

Objeto: aquisição de microscópio.

Data de abertura: 24/09/15.

Horário: 8:00 horas.

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

OBS: Os demais atos referentes a estes processos licita-
tórios serão publicados somente no Diário Oficial dos Mu-
nicípios (AMUNES), no endereço eletrônico www.diariomu-
nicipal.es.gov.br

Castelo-ES, 08/09/15.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

CONTRATO Nº 284/2015 - GUSTAVO MARCOLAN 
GUIMARAES

Publicação Nº 24018

CONTRATO Nº 284/2015 

PROCESSO Nº 009237/2015

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 

CONTRATADO:GUSTAVO MARCOLAN GUIMARÃES.

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a con-
tratação de empresa que disponha de Mini Fazenda para 
a "Feira Rural de Castelo – Agroturismo e Négocios", que 
acontecerá de 11 a 13 de setembro de 2015, no Centro de 
Esportes e Eventos Cícero Correia de Lima Filho – "Cas-
telão". A Contratada deverá contar com os seguintes ani-
mais e materiais:

- 02 (três) pôneis mansos arriados para passeios com 
crianças;

- 01 (um) mini boi manso montaria;

- 01 (uma) mini vaca;

- 01 (um) casal de carneiro dorper;

- 01 (um) casal de carneiro Santa Inês;

- 01 (um) casal de carneiro White Dorper;

- 03 (três) mini coelhos;

- 03 (três) coelhos mestiços;

- 01(um) porquinho da India;

- 02 (dois) cachorros border collie;

- 02 (duas) cachorras border collie;

- 02 (duas) mini carneiras dorper;

- Estrutura para exposição dos animais;

- Serragem;

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorren-
tes deste Contrato correrão à conta da Dotação Orça-
mentária n° 008003.2369500302.069, Elemento de Des-
pesa 33903900000 e Ficha 0000279, Fonte de Recurso 
19990000 – Outros Recursos de Aplicação Vinculada.

VALOR: O valor global do presente contrato, caso não haja 
rescisão, é de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).

PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será 
dos dias 11 (onze) de setembro de 2015 a 13 (treze) de 
setembro de 2015.

Castelo-ES, 03 de setembro de 2015.

Jair Ferraço Júnior

Prefeito Municipal de Castelo

http://www.castelo.es.gov.br/
http://www.es.castelo.prefeitura.dio.org.br/
http://www.es.castelo.prefeitura.dio.org.br/
http://www.castelo.es.gov.br/
http://www.es.castelo.prefeitura.dio.org.br/
http://www.es.castelo.prefeitura.dio.org.br/
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EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 001/2015
Publicação Nº 24033

O MUNICÍPIO DE CASTELO, Pessoa Jurídica de Direito Pú-
blico Interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 27.165.638/0001-
39, cujo Poder Executivo está sediado à Avenida Nossa 
Senhora da Penha, n.º 103, Bairro Centro, Município de 
Castelo, Estado do Espírito Santo, por seu Prefeito Munici-
pal, JAIR FERRAÇO JÚNIOR, brasileiro, casado, agente 
político, inscrito no CPF sob o n.º 989.018.347-15 e porta-
dor da CI n.º 778.956 SSP/ES, com endereço residencial 
na Avenida Ministro Araripe, n.º 388, Apartamento 502, 
Edifício Aquarius, Bairro Centro, Município de Castelo, Es-
tado do Espírito Santo no uso de suas atribuições legais, 
torna público o Edital para o Processo Seletivo Simplifica-
do, que realizar-se-á no período de 22 a 25 de setembro 
de 2015, com vistas à formação de cadastro de reserva 
para atendimento às necessidades de excepcional interes-
se público dos órgãos do Município de Castelo, para os ní-
veis de ensino fundamental completo e incompleto, ensino 
médio e ensino superior.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O processo seletivo simplificado de Profissionais para 
atuarem nas unidades, em atendimento às necessidades 
de excepcional interesse público dos órgãos do Município 
de Castelo, será regido por este Edital e eventuais retifi-
cações.

1.2. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimen-
to das instruções contidas neste Edital, sendo as ações e 
acompanhamento de sua inteira responsabilidade, desde o 
edital de abertura até o edital de convocação.

1.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento 
da presente instrução e seu compromisso de aceitar plena 
e integralmente as condições determinadas por este Edital 
e legislação pertinente.

1.4. Após a leitura completa deste Edital, as dúvidas em 
relação ao mesmo deverão ser dirigidas junto à Comissão 
do Processo Seletivo Simplificado - telefone: (28) 3542-
8510 ou 3542-8511, anteriormente à abertura do período 
de inscrições.

1.5. O Processo Seletivo Simplificado visa à contratação 
temporária por um período de até 12 (doze) meses po-
dendo ser prorrogado por igual período, desde que não 
ultrapasse o período de 02 (dois) anos.

1.6. O quadro de denominações, atribuições e vencimen-
tos dos cargos será descrito no anexo II constante deste 
edital, bem como fixado na legislação municipal em vigor.

1.7. O Processo Seletivo Simplificado será realizado sob a 
responsabilidade da Comissão criada para o processo sele-
tivo, mediante decreto próprio.

1.8. As atividades inerentes aos cargos, conforme legis-
lação vigente, serão determinadas e acompanhadas pelas 
Secretarias Municipais competentes, a qual cada servidor 
será lotado.

1.9. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

ANEXO I- Ficha de Inscrição

ANEXO II- Quadro de cargos, número de vagas, Venci-
mento Mensal, Carga horária semanal, Pré-requisitos

ANEXO III- Quadro de atribuições dos cargos

ANEXO IV- Requerimento de Recurso

ANEXO V- Cronograma do Processo Seletivo

ANEXO VI- Tabela de Pontuação da Prova de Títulos

ANEXO VII- Descrição das Provas Práticas

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão realizadas no prédio onde funcio-
nava o Banestes, localizado na Rua Antônio Machado, Bair-
ro Centro, Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, 
no período de 22 a 25 de setembro de 2015, no horário 
de 07h às 13h, horário de funcionamento da Prefeitura 
Municipal de Castelo.

2.2. São requisitos para a inscrição:

2.2.1. A idade mínima de 18(dezoito) anos;

2.2.2. Possuir os requisitos de ensino para cada cargo 
dentre os descritos neste edital e na legislação Municipal 
em vigor;

2.2.3. Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital e 
estar de acordo com elas;

2.2.4. Não se enquadrar na vedação de acúmulo de 
cargos e remuneração prevista no inc. XVI e § 10, ambos 
do art. 37 da Constituição Federal e demais normas do 
ordenamento jurídico pátrio;

2.2.5. Ser Brasileiro e gozar das prerrogativas previstas 
no artigo 12 da Constituição Federal, além de encontrar-se 
no pleno exercício de seus direitos civis e políticos.

2.3. Para efeito de inscrição, o candidato preencherá for-
mulário padrão com letra legível, conforme Anexo I a este 
edital, não podendo haver rasuras ou emendas, nem omis-
são de dados nele solicitados, fazendo a juntada da docu-
mentação necessária, a saber:

2.3.1. Cópia da Carteira de Identidade e CPF;

2.3.2. Cópia do Comprovante de residência;

2.3.3. Cópia do Comprovante de Quitação eleitoral;

2.3.4. Cópia do Comprovante de Escolaridade (Diploma, 
Histórico Escolar ou Certidão de Escolaridade);

2.3.5. Cópia autenticada dos documentos apresentados a 
título de pontuação em envelope lacrado. 

2.4. Será permitida a inscrição por procuração, assumindo 
o candidato outorgante total responsabilidade pelas infor-
mações prestadas por seu procurador.

2.5. Em hipótese alguma será efetuada a inscrição com 
pendências de documentos.
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2.6. Os cursos avulsos realizados no exterior só terão va-
lidade quando acompanhados por documentos expedidos 
por tradutor juramentado.

2.7. O candidato poderá realizar inscrições para no vários 
cargos.

2.8. O Processo Seletivo Simplificado será isento de taxa 
de inscrição.

3. DAS VAGAS PARA DEFICIENTES

3.1. Ficam asseguradas 5% (cinco por cento) das vagas 
disponíveis às pessoas portadoras de deficiências, desde 
que

haja compatibilidade entre as atribuições do cargo e a ca-
pacidade do candidato de exercê-las, em obediência ao 
disposto no artigo 37, inciso VIII da CF/88.

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

3.3. O candidato portador de deficiência deverá decla-
rar essa condição no Formulário de Inscrição (Anexo I), 
identificando-o com um X no local indicado.

3.4. Quando convocado, o candidato deverá apresentar 
laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspon-
dente do CID, e sua APTIDÃO ao cargo pretendido.

4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado em 
Duas Etapas mediante prova de títulos (Exercício Profis-
sional e Qualificação Profissional) e Prova Prática - quan-
do o cargo exigir, com entrega dos mesmos no ato da 
inscrição, no local determinado pelo item 2.1. do Edital, 
mediante protocolo dos títulos anexados ao modelo de 
requerimento conforme Anexo I do edital, de caráter eli-
minatório e classificatório.

4.2. Para comprovação da titulação serão considerados 
cópias de diplomas, certificados ou declarações autenti-
cadas.

4.3. As cópias xerográficas dos títulos deverão ter auten-
ticação em Cartório.

4.4. Para efeito de pontuação serão contados os títulos ge-
rais e específicos conforme anexo VI, deste Edital, desde os 
títulos classificados como “gerais”, bem como os classifica-
dos como “específicos”, de acordo com a função exigida e/ou 
cargo cujas atribuições sejam correlatas a este.

4.5. Poderá haver impugnação ao edital no prazo de 02 
dias após a sua publicação, a ser encaminhada ao pre-

sidente da comissão, no Protocolo Geral do Município de 
Castelo, nos termos do anexo V.

5. DA REALIZAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS

5.1. A Prova de títulos tem como objetivo:

5.1.1. Verificar se o candidato apresentou todos os docu-
mentos exigidos como pré-requisito (item 2.2) do referen-
te processo seletivo.

5.1.2. Pontuar os títulos apresentados, conforme Anexo VI.

5.2. A prova de Avaliação de Títulos terá valor máximo 
conforme indicados nos itens 5.2.1 e 5.2.2:

5.2.1. Cargos que não exigem prova prática:

ÁREAS DE PONTOS PONTOS

I- Exercício Profissional – Tempo de Serviço 40 pontos
II- Qualificação Profissional – Títulos 60 pontos

5.2.2. Cargos que exigem prova prática:

ÁREAS DE PONTOS PONTOS

I- Exercício Profissional – Tempo de Serviço 40 pontos
II- Qualificação Profissional – Títulos 60 pontos
I- Prova Prática 100 pontos

5.3. A atribuição de pontos para a prova de títulos e prova 
prática obedecerá aos critérios definidos no anexo VI e VII.

5.4. Considera-se experiência profissional para candida-
tos de nível alfabetizado e fundamental toda atividade de-
senvolvida e comprovada, conforme item 5.7, e para os 
cargos de nível médio, técnico e superior toda atividade 
desenvolvida exclusivamente no cargo pleiteado.

5.5. Na contagem da qualificação profissional os candi-
datos poderão apresentar no máximo 05 (cinco) títulos a 
partir de 2005. 

5.6. Na contagem da experiência profissional serão consi-
derados exercício profissional no período de 01/09/2005 à 
31/08/2015, limitando-se a 50 (cinquenta) meses.

5.7. A comprovação de experiência profissional:

5.7.1. Em Órgão Público:

a) Documento expedido pelo Poder Público, no âmbito da 
prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo 
do órgão expedidor, datado e assinado pelo Departamento 
de Pessoal / Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 
Administração, especificando o período compreendido no 
cargo pleiteado.

5.7.2. Em Empresa Privada:

a) Cópia devidamente autenticada da carteira de traba-
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lho (páginas de identificação com foto e dados pessoais e 
registro dos contratos de trabalhos). Em caso de contrato 
de trabalho em vigor (carteira sem data de saída), o tempo 
de serviço será pontuado até a data de 31/08/2015;

b) Cópia devidamente autenticada dos Atos Constitutivos 
da empresa identificando o candidato como proprietário ou 
sócio da empresa privada.

5.7.3. Autônomo ou Profissional Liberal

a) Cópia devidamente autenticada em cartório de 
contratos de prestação de serviços firmados e prestados 
entre o período de 01/09/2005 à 31/08/2015;

b) Cópia devidamente autenticada em cartório das Notas 
Fiscais dos Contratos de serviços apresentados entre o pe-
ríodo de 01/09/2005 a 31/08/2015;

5.8. Não será computado como experiência profissional 
estágio ou trabalho voluntário.

5.9. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço 
prestado concomitantemente no cargo pleiteado.

5.10. Sob hipótese alguma serão aceitas comprovação de 
exercício profissional fora dos padrões acima especifica-
dos.

5.11. Serão computados cursos relacionados à adminis-
tração pública e que tenham relação às atribuições do 
cargo pleiteado com certificados de no mínimo 36h até 
31/08/2015. 

5.12. Não serão computados pontos aos itens exigidos 
como pré-requisitos.

5.13. Não serão atribuídos pontos aos cursos que não 
sejam relacionados ao cargo pleiteado.

5.14. Para os candidatos que mantiveram vínculo com o 
Poder Público Municipal de Castelo a expedição da declara-
ção do tempo de serviço será de responsabilidade do Setor 
de Recursos Humanos do Município de Castelo.

5.15. A comprovação de Qualificação Profissional para fins 
de pré-requisito e prova de títulos dar-se-á por meio de: 

5.15.1. Diploma ou certidão de conclusão do curso em 
cópia autenticada em cartório com data em que ocorreu a 
colação de grau e/ou cópia do respectivo histórico, compa-
tível para o âmbito de atuação pleiteada; 

5.15.2. Certificado de curso de Pós-Graduação Lato Sen-
su, Especialização, com duração de 360 (trezentos e ses-
senta) horas com aprovação de monografia ou Certidão 
de conclusão do curso, cópia autenticada em cartório e/
ou cópia autenticada em cartório do respectivo histórico 
escolar, na própria área de conhecimento ou em área de 
conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribui-
ções inerentes ao cargo.

5.15.3. Diploma do curso de Pós-Graduação Stricto 
Sensu, Mestrado, na área ou em área correlata/afim ao 
desempenho das atribuições inerentes ao cargo, ou certidão 
de conclusão de curso, cópia autenticada em cartório, com 
defesa e aprovação de dissertação e/ou cópia autenticada 
em cartório do respectivo histórico escolar.

5.15.4. Diploma do curso de pós-graduação Stricto Sen-
su, Doutorado na área de conhecimento ou em área de co-
nhecimento correlata/ afim ao desempenho das atribuições 
inerentes ao cargo ou certidão de conclusão do curso, cópia 
autenticada em cartório, com defesa e aprovação de tese e 
cópia autenticada do respectivo histórico.

5.15.5. Cópias autenticadas, em cartório, de certificado 
ou certidão de cursos de formação.

5.15.6. Cópias autenticadas, em cartório, de certificados 
em capacitações e cursos diversos.

5.16. A documentação a que se referem os Itens 5.15.1 
a 5.15.4 do item anterior deverá conter obrigatoriamente 
atos de autorização, reconhecimento ou renovação de re-
conhecimento do curso e credenciamento da Instituição de 
Educação Superior.

5.17. Para comprovação dos cursos relacionados no Anexo 
I deste Edital, o candidato deverá apresentar certificado de 
uma instituição pública ou privada regularizada pelo órgão 
próprio do Sistema Oficial de Ensino no âmbito municipal, 
estadual e/ou federal, contendo a carga horária, a identifi-
cação da instituição com a assinatura do responsável pela 
organização/ emissão do respectivo curso/certificado, e 
menção do ato normativo (portaria, decreto ou resolução) 
de regularização da instituição, quando privada.

5.18. Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especia-
lização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) só serão 
considerados se cumpridas as exigências do Conselho Na-
cional de Educação (CNE).

5.19. Os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestra-
do e Doutorado) só serão considerados se aprovados pela 
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior).

5.20. Exigir-se-á revalidação do documento pelo órgão 
competente de cursos realizado no exterior, conforme dis-
põe o Art.48 §2º e §3º da Lei 9.394/96.

5.21. Na contagem geral de pontos dos títulos, que com-
provem a qualificação profissional, não serão computados 
os pontos que ultrapassarem o limite estabelecido, confor-
me Anexo VI.

5.22. Na contagem de pontos para Qualificação Profissio-
nal será aceito somente cópia autenticada, em cartório.

5.23. Na hipótese da não comprovação dos requisitos mí-
nimos exigidos para o cargo, o candidato estará SUMARIA-
MENTE ELIMINADO do processo de seleção.
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5.24. Não será considerado qualquer tipo de curso onde 
seja entregue certidão de conclusão, se neste não constar 
o timbre ou carimbo de CNPJ da entidade que forneceu o 
curso, data de conclusão do mesmo, carimbo e assinatura 
do responsável pela emissão do documento e data de ex-
pedição do mesmo.

5.25. Aos cursos em que a carga horária não estiver es-
pecificada no certificado/declaração/certidão serão atribuí-
das a pontuação ZERO.

5.26. Nos casos de empate na classificação, o desempate 
obedecerá a seguinte ordem de prioridade: 

5.26.1. Maior idade, considerando-se dia, mês e ano de 
nascimento;

5.26.2. Maior titulação;

5.26.3. Maior experiência profissional;

5.27. O resultado provisório e o final serão afixados no 
Mural de Avisos na Sede da Prefeitura do Município de Cas-
telo, e no site do Município http://www.castelo.es.gov.br, 
bem como todas as demais comunicações necessárias a 
realização do certame.

6. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS

6.1. A descrição das provas práticas, para os cargos onde 
estas forem exigidas, consta do Anexo VII do presente 
Edital.

6.2. A Prova Prática e Aptidão Física, quando o cargo exi-
gir, (Anexo VII) será avaliada por examinadores habilita-
dos, consumada em Laudo de Avaliação Técnica, avaliando 
desta forma a capacidade prática do candidato no exercí-
cio e desempenho nas tarefas do cargo.

6.3. A não execução do teste na totalidade do percurso 
preestabelecido ou falhas como colisão com outro veículo 
ou qualquer objeto presente no percurso, subir no meio-
fio ou colocar em risco a vida dos passageiros que se en-
contrarem no veículo na hora do teste e de transeuntes, 
implicará na reprovação do candidato.

6.4. A não execução do teste de digitação, implicará na 
reprovação do candidato.

6.5. As provas práticas serão realizadas no dia e horário 
especificados no Anexo V do presente edital.

6.6. As provas práticas poderão sofrer alterações quanto 
à data e horário para sua realização por superveniência de 
fato excepcional e imprevisível.

6.7. Ocorrendo alterações conforme item 6.6, estas se-
rão afixadas no Mural de Avisos na Sede da Prefeitura do 
Município de Castelo, e no site do Município http://www.
castelo.es.gov.br, no prazo mínimo de 02 dias úteis.

7- DO PEDIDO DE RECURSOS

7.1. Após a divulgação do resultado o candidato tem o 
prazo de 02 (dois) dias úteis para a propositura do re-
curso junto ao setor de Protocolo Geral da Prefeitura do 
Município de Castelo, no horário de funcionamento das 
07h às 13h.

7.2. É admitido pedido de recurso quanto à qualquer pos-
sível violação ou ameaça de violação ao direito alegado, 
mas sua fundamentação dar-se-á, sob pena de rejeição de 
plano, mediante as seguintes razões de mérito:

7.2.1. À impugnação do Edital;

7.2.2. Ao indeferimento de inscrição; 

7.2.3. À contagem de pontuação.

7.3. Os pedidos de recurso serão levados à Comissão Or-
ganizadora do Processo Seletivo com prazo máximo de 48 
horas para os casos previstos no item 10.3, observando-se 
a data da realização ou da publicação na imprensa ofi-
cial do Município http://www.castelo.es.gov.br e mural de 
avisos localizado na sede da Prefeitura do Município de 
Castelo.

7.3.1. No que tange a impugnação do edital após o reque-
rente dar entrada no recurso conforme cronograma cons-
tante do anexo V, a Comissão Organizadora terá 48 ho-
ras para apresentar a resposta, através de publicação na 
imprensa oficial do Município http://www.castelo.es.gov.
br e mural de avisos localizado na sede da Prefeitura do 
Município de Castelo.

7.4. Será aceito somente um pedido de recurso, deven-
do conter as informações e fundamentações necessárias à 
reavaliação pela Comissão Organizadora do Processo Se-
letivo.

7.5. Somente será aceito o pedido de recurso protocola-
do, em original, conforme Anexo IV, no Protocolo Geral na 
sede da Prefeitura do Município de Castelo.

7.6. O pedido de recurso formulado fora do prazo estipu-
lado será de pronto indeferido, sendo para tanto conside-
rada a data do respectivo protocolo.

8. DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DA VIGÊNCIA 
DO CONTRATO DE TRABALHO

8.1. A designação em caráter temporário de que trata 
esse Edital dar-se-á mediante assinatura de contrato ad-
ministrativo de prestação de serviços na função escolhida 
pelo candidato aprovado.

8.1.1. A contratação temporária de pessoal dar-se-á de 
acordo com as necessidades de serviços, a partir da homo-
logação do resultado final publicado na imprensa oficial.

8.2. No ato da assinatura do contrato o candidato deverá 
apresentar cópia dos seguintes documentos: 
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8.2.1. Cédula de identidade;
8.2.2. Título de eleitor;
8.2.3. CPF;
8.2.4. PIS/PASEP e carteira de trabalho;
8.2.5. Comprovante de residência;
8.2.6. Certidão de nascimento ou casamento;
8.2.7. Declaração de não ter acumulação de cargos pú-
blicos;
8.2.8. Certidão de Nascimento de filhos menores, se houver;
8.2.9. Comprovação através de Diploma ou declaração da 
escolaridade exigida; 

8.3. A vigência do contrato de trabalho será de acordo 
com a demanda existente, pelo prazo de 01 (um) ano, com 
possibilidade de prorrogação pelo mesmo período, confor-
me avaliação de conveniência e oportunidade da Adminis-
tração Pública.

8.4. O candidato selecionado poderá, a qualquer tempo, 
ter sua inscrição cancelada ou seu contrato rescindido por 
apresentação de documentos falsos, sendo responsabiliza-
do civil e criminalmente pela ação.

8.5. O candidato contratado para cumprir carga horária 
de 20 (vinte), 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais 
para cargos de nível de ensino superior e 40 (quarenta) 
horas semanais para cargos de níveis de ensino funda-
mental completo e incompleto e nível de ensino médio, 
deverá cumpri-la alternando os turnos matutino e vesper-
tino, atendendo as necessidades da Administração Pública.

8.6. O contrato poderá ser rescindido antes do prazo pre-
visto, unilateralmente, nos seguintes casos:

8.6.1. No caso de prática de infrações disciplinares, apu-
radas mediante sindicância assegurada a ampla defesa, de 
acordo com a Lei Municipal nº 2.620/2008;
8.6.2. Por fim da situação emergencial e/ou temporária 
que deu origem a contratação.
8.6.3. Caso o município atinja o limite prudencial a que 
alude o Art.22, Parágrafo Único, da Lei Complementar 
101/2000 (LRF).

9. DO FORO JUDICIAL

9.1. O foro judicial para dirimir qualquer questão relacio-
nada com o Processo Seletivo de que trata este Edital é o 
da Comarca de Castelo, Estado do Espírito Santo.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento 
das instruções contidas neste Edital. 
10.2. O tempo de serviço público deverá ser comprova-
do mediante Declaração de Tempo de Serviço na função, 
acompanhada de Declaração do Departamento de Recur-
sos Humanos ou de Pessoal onde o candidato fora lotado.

10.3. O resultado provisório e o final serão afixados no 
Mural de Avisos na Sede da Prefeitura do Município de Cas-
telo, e na página de internet do Município http://www.cas-
telo.es.gov.br, bem como todas as demais comunicações 
necessárias a realização do certame.

10.4. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
10.4.1. Fizer, em qualquer fase, declaração falsa ou ine-
xata;
10.4.2. Não mantiver atualizado seu endereço e contato 
telefônico;
10.4.3. Comportar-se de forma inadequada ou faltar com 
o devido respeito a qualquer membro da equipe encarre-
gada da realização do Processo Seletivo;
10.4.4. Utilizar-se de qualquer meio, na tentativa de bur-
lar o Processo Seletivo, ou de falsa identificação pessoal;
10.4.5. Em caso de descumprimento a itens deste Edital.

10.5. O candidato que ao longo do ano vier a responder 
Processo Administrativo Disciplinar poderá ficar impedido 
de se inscrever para o Processo Seletivo de provimento 
temporário no Município de Castelo desde que a pena que 
lhe for aplicada assim estabeleça.

10.6. O candidato que no momento da convocação optar 
pela desistência será excluído do certame, por decadência 
do direito de investidura no serviço.

10.7. A inscrição do candidato implicará no reconhecimen-
to e na tácita aceitação das condições estabelecidas no 
inteiro teor deste Edital e suas instruções específicas, não 
podendo alegar desconhecimento.

10.8. O candidato deverá manter atualizado seu endere-
ço e contato telefônico perante a Secretaria Municipal de 
Administração da Prefeitura de Castelo enquanto estiver 
participando deste processo seletivo, por meio de requeri-
mento a ser enviado à Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo. São de exclusiva responsabilidade do candidato 
os prejuízos advindos da não atualização de seu contato 
telefônico e endereço.

10.9. A convocação será realizada pela Secretaria de Ad-
ministração, via edital, caso o candidato não se apresente 
no prazo de 24h, será dado seguimento a lista de classi-
ficação.
10.9.1. Em situações excepcionais devidamente justifica-
do pela Administração a convocação dos candidatos apro-
vados poderá ser realizada através de três ligações em 
horários alternados, caso o número informado encontrar-
se desligado ou fora da área de serviço, será dado segui-
mento à lista de classificação, haja vista a continuidade do 
serviço público.
10.10. O candidato classificado poderá ser convocado a 
assumir uma vaga para a Atividade Temporária na função 
que desejou concorrer, bem como convocado para realizar 
substituições com períodos superiores a 15 dias, obser-
vando a demanda existente e seguindo rigorosa ordem de 
classificação.
10.10.1. Excepcionalmente, para os cargos de Assistente 
de Serviços de Educação e Motorista (Transporte Escolar), 
por motivo de dar continuidade aos serviços da Educação, 
não causando assim prejuízos, os candidatos poderão ser 
convocados para assumirem períodos inferiores a 15 dias.

http://www.castelo.es.gov.br/
http://www.castelo.es.gov.br/
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10.11. O candidato convocado para substituições retor-
nará à lista de acordo com sua classificação, após o tér-
mino do período para o qual foi contratado, podendo ser 
novamente convocado, caso surjam novas vagas, sendo 
observada ordem de classificação.

10.12. Ao candidato, não será permitida a troca de uni-
dade ou órgão designado, permanecendo no mesmo en-
quanto durar a convocação, exceto por interesse público 
previamente ajustado em hierarquia superior.

10.13. Os classificados poderão ser convocados para o iní-
cio das atividades a partir do dia 01 de novembro de 2015. 

10.14. As despesas com alimentação e transportes serão 
por conta do(a) candidato(a).

10.15. O candidato convocado para o cargo de motoris-
ta para exercer atividades junto à Secretaria Municipal de 
Educação poderá desempenhar suas funções em uma das 
linhas/roteiros em que estão situadas as Unidades de Ensi-
no da Rede Municipal, determinado pela referida Secretaria.

10.16. No que se refere ao Cadastro de Reserva este cons-
titui somente uma expectativa de direito do candidato se-
lecionado, não obrigando ao Município à convocação deste;

10.17. Será composta uma Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo encarregada de examinar as proposi-
ções técnicas e realizar o Processo Seletivo.

10.18. Os casos não previstos, no que tange a realização 
do Processo Seletivo, serão resolvidos pela Comissão Or-
ganizadora nomeada através de ato pertinente.

10.19. As demandas de atendimento para o setor de Psi-
cologia da Secretaria Municipal de Educação são as oriun-
das das Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Castelo, ES, 08 de setembro de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

Eu, _____________________________________________________________________________ , nascido(a) em 
_____/ _____ /______, telefone (s) ________________________________________________________, residente

 _______________________________________________________________________________________________
_______ , venho pelo presente, requerer minha inscrição para o Cargo de ________________________________ ____
_______________________________________________________ no Processo Seletivo Simplificado, para provimento 
de Atividades Temporárias do Município de Castelo – ES, conforme lista a seguir:

Possui Deficiência: ( ) Sim ( ) Não. Qual? _______________________________________________________

TÍTULO Nº TÍTULOS APRESENTADOS CARGA HORÁRIA PONTOS

TOTAL:
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TEMPO DE SERVIÇO VALOR MESES PONTOS
Tempo de serviço no exercício profissional prestado na função de 
____________________________________________________

OBS.: Contados a partir de 2005 e será limitado ao máximo de 40 
(quarenta) pontos, sendo que fração de mês não será considerada.

0,5 ponto por mês completo 
trabalhado

TOTAL:

Castelo, ES, _________ de __________________________ de 2015.

Assinatura

RECEBIDA E AUTUADA NO NÚMERO: __________________________________

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a ficha de inscrição do candidato nos foi entregue com todas as cópias autenticadas em 
cartório em envelope lacrado.

Castelo, ES; _______ de _________________ de 2015.

Ass. do Servidor

ANEXO II

QUADRO DE CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, VENCIMENTO MENSAL, 

CARGA HORÁRIA SEMANAL, PRÉ-REQUISITOS

CARGOS TIPO DE 
GESTÃO

Nº DE 
VAGAS

VAGAS 
PORTADORES DE 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS

VENCIMENTO 
MENSAL (R$)

JORNADA DE 
TRABALHO 
SEMANAL

PRÉ-REQUISITO

Advogado GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 2.470,41 30 horas

Apresentar Diploma de Nível 
superior em sua área de habi-
litação; expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secreta-
rias ou Conselhos Estaduais de 
Educação; 

Registro no Conselho Regional 
da categoria profissional.

- Conhecimento da legislação 
referente à política de Assis-
tência Social, direitos socioas-
sistenciais e legislações relacio-
nadas a segmentos específicos 
(crianças e adolescentes, ido-
sos, pessoas com deficiência, 
mulheres etc.).

Arquiteto GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 2.470,41 30 horas

Apresentar Diploma de Nível 
superior em sua área de habi-
litação; expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secreta-
rias ou Conselhos Estaduais de 
Educação; 

Registro no Conselho Regional 
da categoria profissional.
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Assistente de 
Serviços de 
Educação

GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 857,34 40 horas

Apresentar certificado ou decla-
ração de ensino de nível médio 
completo; expedido por institui-
ção de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação, Secre-
tarias ou Conselhos Estaduais 
de Educação.

Assistente 
de Serviços 
de Educação 

Cultural

GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 857,34 40 horas

Apresentar certificado ou decla-
ração de ensino de nível médio 
completo; expedido por institui-
ção de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação, Secre-
tarias ou Conselhos Estaduais 
de Educação;

Possuir experiência profissio-
nal mínima comprovada de 01 
(um) ano.

Assistente 
de Serviços 

Educação Social
GPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 857,34  40 horas

Apresentar Certificado de con-
clusão ou diploma de curso de 
nível médio completo, expedido 
por instituição de ensino reco-
nhecida pelo Ministério da Edu-
cação, Secretarias ou Conselhos 
Estaduais de Educação;

Noções de primeiros socorros.

Possuir experiência profissio-
nal mínima comprovada de 01 
(um) ano

Assistente 
Social GPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 2.470,41 30 horas

Apresentar Diploma de Nível 
superior em sua área de habi-
litação; expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secreta-
rias ou Conselhos Estaduais de 
Educação; 

Registro no Conselho Regional 
da categoria profissional.

Biólogo GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 2.470,41 30 horas

Apresentar Diploma de Nível 
superior em sua área de habi-
litação; expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secreta-
rias ou Conselhos Estaduais de 
Educação; 

Registro no Conselho Regional 
da categoria profissional.

Cirurgião 
Dentista - 

Odontopediatria
SPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 1.646,92 20 horas

Apresentar Diploma de Nível 
superior em sua área de habi-
litação; expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secreta-
rias ou Conselhos Estaduais de 
Educação; 

Registro no Conselho Regional 
da categoria profissional.

Certificado de curso de atuali-
zação com no mínimo 140 (cen-
to e quarenta) horas na área de 
odontopediatria, que comprove 
a participação de aulas teóricas 
e práticas na área de interesse.
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Contador GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 2.470,41 30 horas

Apresentar Diploma de Nível 
superior em sua área de habi-
litação; expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secreta-
rias ou Conselhos Estaduais de 
Educação; 

Registro no Conselho Regional 
da categoria profissional.

Possuir experiência profissional 
mínima comprovada de 01 (um) 
ano na contabilidade pública

Economista 
Doméstica GPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 2.470,41 30 horas

Apresentar Diploma de nível 
superior em sua área de habi-
litação; expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secreta-
rias ou Conselhos Estaduais de 
Educação; 

Registro no Conselho Regional 
da categoria profissional

Eletricista de 
Veículos GPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 857,34 40 horas

Apresentar certificado ou de-
claração de ensino fundamental 
completo, expedido por institui-
ção de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação, Secre-
tarias ou Conselhos Estaduais 
de Educação. 

Possuir experiência profissio-
nal mínima comprovada de 01 
(um) ano

Engenheiro 
Agrônomo GPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 2.470,41 30 horas

Apresentar Diploma de Nível 
superior em sua área de habi-
litação; expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secreta-
rias ou Conselhos Estaduais de 
Educação. 

Registro no Conselho Regional 
da categoria profissional.

Engenheiro 
Ambiental GPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 2.470,41 30 horas

Apresentar Diploma de Nível 
superior em sua área de habi-
litação; expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secreta-
rias ou Conselhos Estaduais de 
Educação; 

Registro no Conselho Regional 
da categoria profissional.

Engenheiro 
Civil GPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 2.470,41 30 horas

Apresentar Diploma de Nível 
superior em sua área de habi-
litação; expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secreta-
rias ou Conselhos Estaduais de 
Educação; 

Registro no Conselho Regional 
da categoria profissional.

Fisioterapeuta SPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 2.470,41 30 horas

Apresentar Diploma de Nível 
superior em sua área de habi-
litação; expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secreta-
rias ou Conselhos Estaduais de 
Educação; 

Registro no Conselho Regional 
da categoria profissional.
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Geólogo GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 2.470,41 30 horas

Apresentar Diploma de Nível 
superior em sua área de habi-
litação; expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secreta-
rias ou Conselhos Estaduais de 
Educação; 

Registro no Conselho Regional 
da categoria profissional.

Mecânico GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 857,34 40 horas

Apresentar certificado ou de-
claração de ensino fundamental 
completo, expedido por institui-
ção de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação, Secre-
tarias ou Conselhos Estaduais 
de Educação.

Possuir experiência profissio-
nal mínima comprovada de 01 
(um) ano

Médico SPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 1.646,92 20 horas

Apresentar Diploma de nível 
superior em sua área de habi-
litação, expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secreta-
rias ou Conselhos Estaduais de 
Educação; 

Registro no Conselho Regional 
de sua categoria profissional.;

Apresentar Diploma de Curso 
de Auditoria em Saúde.

Médico

Pediatra
SPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 1.646,92 20 horas

Apresentar Diploma de nível 
superior em sua área de habi-
litação, expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secreta-
rias ou Conselhos Estaduais de 
Educação; 

Registro no Conselho Regional 
de sua categoria profissional.;

Apresentar Diploma de Curso 
de Auditoria em Saúde.

Médico - ESF SPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 8.611,79 40 horas

Apresentar Diploma de nível 
superior em sua área de habi-
litação, expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secreta-
rias ou Conselhos Estaduais de 
Educação; Registro no Conselho 
Regional de sua categoria pro-
fissional.

Médico 
Veterinário GPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 2.470,41 30 horas

Apresentar Diploma de Nível 
superior em sua área de ha-
bilitação; expedido por insti-
tuição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos 
Estaduais de Educação; 
Registro no Conselho Regional 
da categoria profissional.
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Motorista “D” GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 857,34 40 horas 

Apresentar certificado ou de-
claração da 4ª série do Ensino 
Fundamental, expedido por ins-
tituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos Esta-
duais de Educação. 

Possuir CNH categoria “D”;

Prova prática

Possuir experiência profissio-
nal mínima comprovada de 01 
(um) ano

Motorista “D”

Transporte 
Escolar

GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 857,34 40 horas 

Apresentar certificado ou de-
claração da 4ª série do Ensino 
Fundamental, expedido por ins-
tituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos Esta-
duais de Educação. 

Possuir CNH categoria “D”

Prova prática em ônibus / mi-
cro-ônibus 

Possuir experiência profissio-
nal mínima comprovada de 01 
(um) ano

Motorista “AB” GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 857,34 40 horas 

Apresentar certificado ou de-
claração da 4ª série do Ensino 
Fundamental, expedido por ins-
tituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos Esta-
duais de Educação. 

Possuir CNH categoria “AB”

Prova prática

Possuir experiência profissio-
nal mínima comprovada de 01 
(um) ano

Operador 
de Máquina 
e Veículos 
Especiais

GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 857,34 40 horas 

Apresentar certificado ou de-
claração de ensino fundamental 
completo, expedido por institui-
ção de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação, Secre-
tarias ou Conselhos Estaduais 
de Educação.;

Possuir CNH categoria “D”

Prova prática

Possuir experiência profissio-
nal mínima comprovada de 01 
(um) ano

Operador 
de Serviços 

Administrativos
GPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 596,26 40 horas

Apresentar certificado ou de-
claração de ensino fundamental 
completo, expedido por institui-
ção de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação, Secre-
tarias ou Conselhos Estaduais 
de Educação.;

Curso básico de informática de 
no mínimo 120 horas, realizado 
nos últimos 5 anos

Prova prática de digitação
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Operador 
de Serviços 
de Apoio às 
Unidades 

Escolares – 
Merendeira

GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 596,26 40 horas

Apresentar certificado ou de-
claração de ensino fundamental 
incompleto, expedido por ins-
tituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos Esta-
duais de Educação..

Experiência na área de no míni-
mo 01 (um) ano

Operador 
de Serviços 
de Apoio às 
Unidades 

Escolares – 
Servente

GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 596,26 40 horas

Apresentar certificado ou de-
claração de ensino fundamental 
incompleto, expedido por ins-
tituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos Esta-
duais de Educação..

Operador de 
Serviços de 

Conservação de 
Estradas

GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 596,26 40 horas

Apresentar certificado ou de-
claração de ensino fundamental 
incompleto, expedido por ins-
tituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos Esta-
duais de Educação.

Operador de 
Serviços de 

Higiene, Asseio 
e Limpeza

GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 596,26 40 horas

Apresentar certificado ou de-
claração de ensino fundamental 
incompleto, expedido por ins-
tituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos Esta-
duais de Educação..

Operador de 
Serviços de 

Obras Públicas
GPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 596,26 40 horas

Apresentar certificado ou de-
claração de ensino fundamental 
incompleto, expedido por ins-
tituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos Esta-
duais de Educação..

Operador 
de Serviços 
de Oficinas, 
Veículos e 

Equipamentos

GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 596,26 40 horas

Apresentar certificado ou de-
claração de ensino fundamen-
tal incompleto, 4ª série, expe-
dido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, Secretarias ou Con-
selhos Estaduais de Educação.

Operador 
de Serviços 

Urbanos 
GPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 596,26 40 horas

Apresentar certificado ou de-
claração de ensino fundamental 
incompleto, expedido por ins-
tituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos Esta-
duais de Educação.

Pedreiro GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 596,26 40 horas

Apresentar certificado ou de-
claração de ensino fundamental 
completo, expedido por institui-
ção de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação, Secre-
tarias ou Conselhos Estaduais 
de Educação.

Psicólogo GPM
Cadastro 

de 
Reserva

--- 2.470,41 30 horas

Apresentar Diploma de Nível 
superior em sua área de habi-
litação; expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secreta-
rias ou Conselhos Estaduais de 
Educação; 

Registro no Conselho Regional 
da categoria profissional.
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Secretário 
Escolar GPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 1.030,32 40 horas

Apresentar Certificado de con-
clusão ou diploma de curso de 
nível médio completo, expe-
dido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, Secretarias ou Con-
selhos Estaduais de Educação.

Ter capacidade para operar sis-
temas informatizados univer-
sais, em nível intermediário, 
bem como para produzir e in-
terpretar textos, tabelas e grá-
ficos.

Curso básico de informática de 
no mínimo 120 horas, realizado 
nos últimos 5 anos;

Prova prática de digitação.

Técnico em 
Informática GPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 1.132,06 40 horas

Apresentar Certificado de con-
clusão ou diploma de curso de 
nível médio completo com curso 
específico na área, expedido por 
instituição de ensino reconheci-
da pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos Esta-
duais de Educação.

Experiência de no mínimo 01 
(um) ano) na área de atuação.

Técnico em 
Serviços 

Gerenciais
GPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 1.030,32 40 horas

Apresentar Certificado de con-
clusão ou diploma de curso de 
nível médio completo, expe-
dido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, Secretarias ou Con-
selhos Estaduais de Educação.

Curso básico de informática de 
no mínimo 120 horas, realizado 
nos últimos 5 anos

Prova prática de digitação.

Técnico em 
Turismo GPM

Cadastro 
de 

Reserva
--- 1.132,06 40 horas

Apresentar Certificado de con-
clusão ou diploma de curso de 
nível médio completo com curso 
específico na área, expedido por 
instituição de ensino reconheci-
da pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos Esta-
duais de Educação.

Ter experiência em trabalhos 
turísticos de no mínimo 01 (um) 
ano;

Obs.: Os vencimentos dos cargos, acima especificados, que não atingir o salário-mínimo será feita uma complementa-
ção para regularização.
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ANEXO III

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGOS ATRIBUIÇÕES

Advogado

· Atender o grupo familiar e manter articulações com a rede, visando o acompanhamento e orientação 
das ações e realizando diálogos sobre as questões jurídicas com as instituições envolvidas, quando 
necessário e no que tange os objetivos do serviço.

· Realizar de atendimentos individuais, podendo proceder, por exemplo, uma avaliação inicial do caso, 
orientação à família e/ou às partes envolvidas, etc. Este profissional exerce, portanto, um papel de 
assessoramento, interlocução com os entes judiciais e de mediação quando se fizer necessário. 

· Realizar acompanhamento especializado à família com essa demanda, deve encaminhá-la à rede 
socioassistencial, especificamente, à política de saúde (CAPS), para atendimento e avaliação do caso, 
fornecendo os esclarecimentos e orientações necessárias para atendimento da demanda e garantia 
de direito

· Orientação jurídico social (advogado);

· Alimentar registros e sistemas de informação sobre das ações desenvolvidas;

· Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; 

· Participar das atividades de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS, reuniões de 
equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas;

· Participar de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento das 
ações a serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; instituição de rotina de atendimento e 
acompanhamento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e 
procedimentos.

Arquiteto

· Elaborar projetos arquitetônicos, compreendendo planta baixa, fachada, cortes e detalhamento;

· Elaborar projetos elétricos, hidrossanitários, urbanísticos e demais projetos vinculados à sua habilitação 
profissional de nível superior, efetuando os respectivos cálculos dos projetos elaborados;

· Executar serviços de arquitetura legal, envolvendo perícias, arbitramento, laudos e outros;

· Emitir pareceres técnicos, estudos e pesquisas para fins de elaboração de projetos e demais assuntos de 
sua especialização;

· Realizar estudos, pareceres e projetos que visem garantir a preservação ou recuperação do patrimônio 
arquitetônico do Município; 

· Realização de planejamento e/ou projetos, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, 
explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;

· Executar, dirigir e fiscalizar, construção de edifícios e obras complementares, assim como, demais serviços 
técnicos relativos à sua área de atuação profissional de nível superior;

· Executar, dirigir e fiscalizar, serviços de urbanismo, de arquitetura paisagística, e obras de grande decoração 
arquitetônica;

· Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos 
da administração pública municipal. 
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Assistente de 
Serviços de 
Educação

· Realizar curativos simples e de emergência, utilizando noções de primeiros socorros ou observando 
prescrições estabelecidas, bem como ministrar, de acordo com a prescrição médica, remédios e 
tratamentos que não exijam conhecimentos especializados;

· Promover, nos horários determinados, a higiene corporal e bucal das crianças, dando banho, trocando 
fraldas e roupas, entre outras ações, relacionadas aos serviços de educação infantil e especial;

· Confeccionar materiais destinados à recreação e decoração do local de trabalho;

· Colaborar e participar de festas, eventos comemorativos, atividades lúdicas das crianças, 
acompanhando e assistindo os alunos no horário destinado ao recreio e outras atividades extraclasse 
desenvolvidas nas creches no Município; 

· Dar apoio aos professores no que concerne a projetos e atividades a que se propõem realizar;

· Executar tarefas de apoio e administrativas sempre que solicitado pela direção da escola;

· Auxiliar na distribuição de merenda, orientando os alunos quanto ao hábito correto de comportar-se 
durante as refeições;

· Controlam as atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída de alunos nos diferentes 
turnos, objetivando preservar a ordem e organização escolar;

· Controlar e orientar, em todas as oportunidades, a utilização de banheiros;

· Inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar, bem como zelar pela segurança dos 
mesmos nas dependências e proximidades da escola;

· Cuidar dos alunos com necessidades especiais, registrando, diariamente, atividades e comportamentos 
e apoiá-los em todos os aspectos para sua plena inclusão na Rede de Ensino Municipal Infantil e 
Fundamental. 

· Executar outras atribuições afins.

Assistente de 
Serviços de 

Educação Cultural

· Programar, organizar e implementar atividades de educação cultural para grupos sociais específicos, 
comunidades e demais segmentos sociais, de acordo com a política de desenvolvimento cultural 
definida para o Município;

· Aplicar oficinas de trabalho especializadas nos diversos segmentos da educação cultural;

· Providenciar ou confeccionar, quando for o caso, materiais destinados à educação cultural;

· Colaborar e participar de festas, eventos comemorativos e demais atividades de natureza cultural;

· Oferecer apoio aos demais profissionais da área cultural do Município;

· Participar de atividades conjuntas com as áreas de educação formal e educação social;

· Executar outras atribuições afins
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Assistente 

de Serviços 

Educação Social

· Realizar curativos simples e de emergência, utilizando noções de primeiros socorros ou observando 

prescrições estabelecidas, bem como ministrar, de acordo com a prescrição médica, remédios e 

tratamentos que não exijam conhecimentos especializados;

· Promover, nos horários determinados, a higiene corporal e bucal das crianças, dando banho, trocando 

fraldas e roupas, entre outras ações, relacionadas aos serviços de creche;

· Confeccionar materiais destinados à recreação e decoração do local de trabalho;

· Colaborar e participar de festas, eventos comemorativos, atividades lúdicas das crianças, 

acompanhando e assistindo os alunos no horário destinado ao recreio e outras atividades desenvolvidas 

na casa de apoio do Município; 

· Dar apoio aos profissionais especializados no que concerne a projetos e atividades a que se propõem 

realizar;

· Executar tarefas de apoio e administrativas sempre que solicitado pelo responsável pela unidade de 

trabalho;

· Auxiliar na distribuição de refeições, orientando os apoiados quanto ao hábito correto de comportar-

se durante as refeições;

· Controlar as atividades livres dos apoiados, objetivando preservar a ordem e organização da unidade 

de trabalho;

· Controlar e orientar, em todas as oportunidades, a utilização de banheiros;

· Inspecionar o comportamento dos apoiados, bem como zelar pela segurança dos mesmos nas 

dependências e proximidades da unidade de trabalho;

· Executar outras atribuições afins.
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Assistente Social

· Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de serviço 
social;

· Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração pública 
direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares;

· Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação 
do Serviço Social com participação da sociedade civil;

· Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população;

· Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de 
fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;

· Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;

· Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para 
subsidiar ações profissionais;

· Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades, com relação às matérias específicas de Serviço Social;

· Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no 
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;

· Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social;

· Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a 
órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 

· Orientar e coordenar estudos ou pesquisas sobre as causas dos desajustamentos;

· Prevenir as dificuldades de ordem social ou pessoal, em casos particulares ou para grupos de 
indivíduos;

· Pesquisar a origem e natureza dos problemas, examinando mediante entrevistas ou outros métodos, 
o ambiente, as particularidades de indivíduos e grupos;

· Providenciar os estímulos necessários ao bom desenvolvimento do espírito social e dos reajustamentos 
sociais;

· Promover a prestação de serviços aos necessitados;

· Observar a evolução dos assistidos, após a implementação de ações para melhoria de suas condições;

· Solicitar levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional nas comunidades;

· Encaminhar os indivíduos aos centros de que dispõem;

· Assessorar e ter responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades 
da área de atuação profissional do assistente social;

· Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnicos legais relacionados com as atividades da 
área profissional do serviço social;

· Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, 
laudos e atestados do âmbito das atribuições profissionais do assistente social; 

· Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos 
objetivos da administração pública municipal.
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Biólogo

· Executar atividades inerentes à prestação de serviços de biologia;

· Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para 

obter princípios ativos e matérias primas;

· Realizar análise legal de peças anatômicas, substâncias suspeita de estarem envenenadas de exudatos 

e transudatos humanos e animais, utilizando-se de métodos e técnicas químicas, físicas e outras, para 

possibilitar a emissão de laudos técnicos periciais;

· Realizar análises bromatológicas de alimentos, valendo-se de métodos para garantir o controle de qualidade, 

pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública.

· Análise de produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração ou seus insumos valendo-se de 

métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento;

· Analisar substâncias diversas, valendo-se de meios biológicos, para controlar sua pureza, qualidade e 

quantidade terapêutica;

· Formular e elaborar de estudos, projetos ou pesquisas aplicadas, nos vários setores da Biologia ou a ela 

ligados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento de meio ambiente, 

executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos; 

· Realizar perícias, emissão de pareceres e laudos técnicos sobre os assuntos que se relacionem com a 

formação profissional especializada de nível superior na área de biologia;

· Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos 

da administração pública municipal.

Cirurgião Dentista 
- Odontopediatria

· Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de odontologia;

· Desenvolver métodos e técnicas de trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria da 
qualidade dos serviços odontológicos;

· Prestar serviços de odontologia preventiva nas comunidades e escolas, tais como tartarotomia, 
limpeza, aplicação de flúor e educação em saúde bucal. 

· Prestar assistência odontológica em postos e unidade de saúde; 

· Aplicar anestesia gengival, troncular ou tópica, bem como localização, limpeza e obturação das 
cavidades dentárias, restaurando sua estética e funcionalidade. 

· Extrair dentes; 

· Requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos, quando necessário. 

· Prescrever de medicamentos que combatem as afecções da boca; 

· Realizar clínico buco dentária e odontopediátrica; 

· Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, 
laudos e atestados do âmbito das atribuições profissionais do odontólogo; 

· Executar outras tarefas correlatas.
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Contador

· Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de ciências 
contábeis;

· Elaborar a escrituração de operações contábeis;

· Elaborar demonstrativos de bens, coisas e direitos;

· Controlar verbas recebidas e aplicadas;

· Elaborar plano de contas orçamentários e financeiros;

· Elaborar balanços, balancetes, demonstrativos e outros relatórios;

· Examinar empenhos, verificando a disponibilidade orçamentária e financeira, classificando as 
despesas em elemento próprio;

· Elaborar demonstrativos de despesas e custeio por unidade orçamentária;

· Propor normas internas contábeis;

· Assinar atos e fatos contábeis;

· Organizar dados para a proposta orçamentária;

· Emitir pareceres sobre assuntos de sua especialidade.

· Elaborar pareceres e relatórios;

· Examinar controles contábeis, financeiros e orçamentários;

· Desenvolver procedimentos de controle interno;

· Acompanhar a legislação tributária;

· Prestar assessoria fiscal;

· Organizar e executar serviços de contabilidade em geral;

· Escriturar livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no conjunto da 
organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações;

· Perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em geral, verificação de haveres 
revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais ou extrajudiciais de avarias grossas 
ou comuns, assistência aos Conselhos Fiscais das sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições 
de natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de contabilidade;

· Acompanhar e responder aos controles dos Tribunais de Contas;

· Fazer análises, orientações, planejamentos, inspeções e controles na área tributária.

· Assessorar e responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades da 
área de atuação profissional do contador;

· Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnicos legais relacionados com as atividades da 
área profissional das ciências contábeis;

· Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, 
laudos e atestados do âmbito das atribuições profissionais do contador;

· Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos 
objetivos da administração pública municipal.

Economista 
Doméstica

· Planejar e executar programas e políticas de: educação ambiental, extensão rural e urbana, reforma 
agrária, promoção social, educação alimentar, educação e orientação do consumidor, alimentação do 
escolar, alimentação do trabalhador, desenvolvimento integral da criança;

· Prestar assistência, assessoria e consultoria na implantação e utilização de conjuntos habitacionais; 

· Orientar o beneficiamento e conservação de alimentos;

· Promover o planejamento e administração de serviços de alimentação para sadios; 

· Promover a implantação, supervisão e orientação técnica de centros de atendimento ao consumidor.
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Eletricista de 
Veículos

· Instalar, avaliar, controlar e manter as instalações e aparelhagem elétrica de veículos automotores 
orientando-se por plantas, esquemas, instruções e manuais, usando instrumentos adequados para 
manter ou recuperar instalações elétricas de veículos automotores; 

· Estimar custo de material e outros fatores relacionados com os processos de manutenção e reparo, 
para determinar as características dos mesmos mediante a análise de suas especificações;

· Trocar lâmpadas e regular faróis;

· Fazer instalações de aparelhagem de som em veículos;

· Fazer a medição da amperagem e recarregamento de baterias;

· Supervisionar as tarefas executadas pelos trabalhadores envolvidos no processo de manutenção e 
reparo de equipamento elétrico de veículos automotores, inspecionando os trabalhos finalizados e 
prestando assistência técnica para garantir a observância das especificações de qualidade e segurança;

· Executar outras tarefas correlatas.

Engenheiro 
Agrônomo

· Realizar estudos e experiências analisando os resultados obtidos, no que se refere ao crescimento de 
plantas, adaptação dos cultivos, rendimento das colheitas e outras características;

· Executar estudos sobre efeitos da adubagem e condições climáticas sobre culturas agrícolas;

· Orientar agricultores e outros trabalhadores agrícolas sobre sistemas e técnicas de exploração agrícola, 
fornecendo indicações, épocas, sistema de plantio e custo dos cultivos;

· Orientar agricultores sobre o melhor aproveitamento das terras e sobre a aplicação de tecnologias 
adequadas aos objetivos pretendidos;

· Propor novos métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de insetos;

· Realizar pesquisas sobre agricultura, horticultura, floricultura, silvicultura, assim como sobre outras 
áreas de culturas agrícolas;

· Orientar aplicação de métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima;

· Elaborar projetos e direção de construções rurais;

· Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional de nível superior, aplicável 
aos objetivos da administração pública municipal.

Engenheiro 
Ambiental

· Realizar diagnóstico do meio físico e biológico, procurando prover meios para sua conservação, pela 
educação, planejamento, prevenção e proteção dos recursos naturais renováveis e não-renováveis;

· Promover o desenvolvimento de atividades associadas a gestão e manejo de resíduos e efluentes;

· Definir o planejamento do espaço;

· Promover o gerenciamento dos recursos hídricos; 

· Promover desenvolvimento de alternativas de uso dos recursos naturais, estabelecendo padrões 
educativos e técnicos para estimular a convivência sociedade natureza;

· Estimular a compreensão dos aspectos educacionais, tecnológicos, culturais, éticos e sociais da 
gestão ambiental, estabelecendo os fundamentos da sustentabilidade.

· Executar as demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável 
aos objetivos da administração pública municipal.

Engenheiro Civil

· Realizar diagnóstico do meio físico e biológico, procurando prover meios para sua conservação, pela 
educação, planejamento, prevenção e proteção dos recursos naturais renováveis e não-renováveis;

· Promover o desenvolvimento de atividades associadas a gestão e manejo de resíduos e efluentes;

· Definir o planejamento do espaço;

· Promover o gerenciamento dos recursos hídricos; 

· Promover desenvolvimento de alternativas de uso dos recursos naturais, estabelecendo padrões 
educativos e técnicos para estimular a convivência sociedade natureza;

· Estimular a compreensão dos aspectos educacionais, tecnológicos, culturais, éticos e sociais da 
gestão ambiental, estabelecendo os fundamentos da sustentabilidade.

· Executar as demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável 
aos objetivos da administração pública municipal.



09/09/2015 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 340

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 31

Fisioterapeuta

· Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de fisioterapia;

· Desenvolver atividades e técnicas fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e 
conservar a capacidade física dos indivíduos, de acordo com os programas municipais voltados para 
a área de fisioterapia;

· Realizar diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à formulação 
de políticas, diretrizes e planos para a implantação, manutenção e funcionamento de programas 
relacionados à área da fisioterapia em cumprimento a políticas públicas municipais específicas; 

· Desenvolver métodos e técnicas de trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria da 
qualidade dos serviços fisioterápicos;

· Participar de programas sociais e comunitários de saúde;

· Prestar assistência fisioterápica em postos e unidade de saúde;

· Preencher prontuários de pacientes, registrando o diagnóstico e o tratamento prescrito.

· Requisitar equipamentos, instrumentais e materiais quando necessário.

· Emitir atestados, na área de sua atividade profissional;

· Assessorar e ter responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades 
da área de atuação profissional do fisioterapeuta;

· Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnicos legais relacionados com as atividades da 
área profissional do fisioterapeuta;

· Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, 
laudos e atestados do âmbito das atribuições profissionais do fisioterapeuta; 

· Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos 
objetivos da administração pública municipal.

Geólogo

· Realizar trabalhos topográficos e geodésicos;

· Realizar levantamentos geológicos, geoquímicos e geofísicos;

· Realizar estudos relativos às ciências da terra;

· Realizar trabalhos de prospecção e pesquisa para cubação de jazidas e determinação de seu valor 
econômico;

· Realizar perícias e arbitramentos referentes às matérias das alíneas anteriores.

· Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional de nível superior, 
aplicável aos objetivos da administração pública municipal.
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Mecânico

· Desmontar, montar, limpar e regular motores, carburadores, órgãos de transmissão e demais 
componentes do equipamento, para devolver ou manter as máquinas em perfeitas condições de 
funcionamento;

· Inspecionar veículos, máquinas pesadas e aparelhos eletromecânicos em geral, a fim de detectar as 
causas da anormalidade de funcionamento e providenciar a sua recuperação; 

· Executar serviços de reparações, recondicionamento e reposição de peças; 

· Desmontar, reparar e ajustar equipamentos de apoio mecânico e implementos agrícolas; 

· Executar ou acompanhar as tarefas mais complexas de revisão de motores e peças diversas, para 
aferir-lhes as condições de funcionamento;

· Fazer reparos simples ou de maior complexidade no sistema eletromecânico no de veículos e de 
máquinas pesadas;

· Executar a manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas, máquinas de construção 
civil, de terraplenagem e de uso agrícola, desmontando-as, total ou parcialmente, para conservar ou 
substituir peças defeituosas; 

· Testar veículos, motores e peças diversas, bem como, verificar o resultado do trabalho executado, 
para aferir-lhes as condições de funcionamento e certificar-se de que seu funcionamento encontra-se 
nas condições exigidas;

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

· Especificar as peças para fins de compras, procedendo à conferência quando da entrega do 
material solicitado;

· Executar tarefas de inspeção de veículos, máquinas pesadas e aparelhos eletromecânicos em geral, 
a fim de detectar as causas da anormalidade de funcionamento;

· Executar tarefas de desmontagem, limpeza, reparo, ajuste e montagem de carburadores, peças de 
transmissão, diferencial e outras que requeiram exame;

· Executar tarefas de regulagem, reparo e, quando necessário, de substituição de peças dos sistemas 
de freio e embreagem, ignição, alimentação de combustível, transmissão, direção hidráulica e 
mecânica, suspensão e outras, para recondicionar o equipamento e assegurar seu funcionamento 
regular;

· Efetuar lubrificação nos veículos e máquinas;

· Substituir e reparar baterias;

· Executar atividades correlatas.

Médico

· Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita;

· Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo da vida: criança, adolescente, adulto 
e idoso;

· Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família (USF); e, quando necessário, no 
domicílio e/ou demais espaços comunitários;

· Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, 
cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins diagnósticos;

· Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;

· Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde 
mental, etc.;

· Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do 
tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra referência;

· Indicar internação hospitalar;

· Verificar e atestar óbito;

· Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;

· Contribuir e participar das atividades de Educação permanentes dos Agentes Comunitários de Saúde, 
Auxiliares de Enfermagem, Auxiliares de Consultório Odontológico e dos Técnicos em higiene Dental;

· Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; 

· Executar outras tarefas afins.
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Médico Pediatra

· Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita;

· Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo da vida: criança, adolescente, adulto 
e idoso;

· Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família (USF); e, quando necessário, no 
domicílio e/ou demais espaços comunitários;

· Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, 
cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins diagnósticos;

· Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;

· Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde 
mental, etc.;

· Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do 
tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra referência;

· Indicar internação hospitalar;

· Verificar e atestar óbito;

· Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;

· Contribuir e participar das atividades de Educação permanentes dos Agentes Comunitários de Saúde, 
Auxiliares de Enfermagem, Auxiliares de Consultório Odontológico e dos Técnicos em higiene Dental;

· Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; 

· Executar outras tarefas afins.

Médico - ESF

· Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita;

· Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo da vida: criança, adolescente, adulto 
e idoso;

· Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família (USF); e, quando necessário, no 
domicílio e/ou demais espaços comunitários;

· Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, 
cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins diagnósticos;

· Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;

· Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde 
mental, etc.;

· Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do 
tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra referência;

· Indicar internação hospitalar;

· Verificar e atestar óbito;

· Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;

· Contribuir e participar das atividades de Educação permanentes dos Agentes Comunitários de Saúde, 
Auxiliares de Enfermagem, Auxiliares de Consultório Odontológico e dos Técnicos em higiene Dental;

· Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; 

· Executar outras tarefas afins.
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Médico 
Veterinário

· Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional do veterinário;

· Planejar, dirigir coordenar, executar e controlar a assistência técnico sanitária aos animais, sob 
qualquer título;

· Prestar assistência técnica a pecuaristas visando o melhoramento e a seleção das espécies, inclusive 
inseminação artificial;

· Fazer fiscalização sanitária nos locais de produção, armazenamento e comercialização dos produtos 
de origem animal;

· Acompanhar e estatisticamente da pecuária no Município;

· Desenvolver atividades de caráter técnico aos pecuaristas, instruindo e orientando quanto às tarefas 
de criação e reprodução dos diversos rebanhos, visando a fertilidade e resistência às enfermidades;

· Assessorar exposições pecuárias;

· Estudar e aplicar medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao 
homem;

· Defender fauna, especialmente o controle da exploração das espécies animais silvestres, bem assim 
de seus produtos.

· Assessorar e responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades da 
área de atuação profissional de medicina veterinária;

· Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnico legais relacionados com as atividades da 
área profissional do médico veterinário;

· Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, 
laudos e atestados do âmbito das atribuições profissionais de medicina veterinária; 

· Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos 
objetivos da administração pública municipal.

Motorista “D”

· Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, molas, o nível de combustível, água e óleo do 
Carter, testando freios e parte elétrica para certificar-se de suas condições de funcionamento, e 
informar as anormalidades ao responsável pelo gerenciamento da frota de veículos;

· Dirigir veículo coletivo e, quando necessário, transportar servidores públicos aos locais de trabalho 
pré-determinados; 

· Examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida; 

· Dirigir veículos do Município e, quando necessário, caminhão basculante no transporte de lixo, 
entulho e outros materiais para locais pré-determinados; 

· Recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para possibilitar a manutenção 
e abastecimento do mesmo, inclusive informando as anormalidades porventura existentes; 

· Executar outras atividades correlatas.

Motorista “D”

Transporte 
Escolar

· Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, molas, o nível de combustível, água e óleo do 
Carter, testando freios e parte elétrica para certificar-se de suas condições de funcionamento, e 
informar as anormalidades ao responsável pelo gerenciamento da frota de veículos;

· Dirigir veículo coletivo e, quando necessário, transportar servidores públicos aos locais de trabalho 
pré-determinados; 

· Examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida; 

· Dirigir veículos do Município e, quando necessário, caminhão basculante no transporte de lixo, 
entulho e outros materiais para locais pré-determinados; 

· Recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para possibilitar a manutenção 
e abastecimento do mesmo, inclusive informando as anormalidades porventura existentes; 

· Executar outras atividades correlatas.
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Motorista “AB”

· Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, molas, o nível de combustível, água e óleo do 
Carter, testando freios e parte elétrica para certificar-se de suas condições de funcionamento, e 
informar as anormalidades ao responsável pelo gerenciamento da frota de veículos;

· Dirigir veículo coletivo e, quando necessário, transportar servidores públicos aos locais de trabalho 
pré-determinados; 

· Examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida; 

· Dirigir veículos do Município e, quando necessário, caminhão basculante no transporte de lixo, 
entulho e outros materiais para locais pré-determinados; 

· Recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para possibilitar a manutenção 
e abastecimento do mesmo, inclusive informando as anormalidades porventura existentes; 

· Executar outras atividades correlatas.

Operador de 
Máquinas e 

Veículos Especiais

· Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, molas, o nível de combustível, água e óleo do 
Carter, testando freios e parte elétrica para certificar-se de suas condições de funcionamento, e 
informar as anormalidades ao responsável pelo gerenciamento da frota de veículos;

· Dirigir veículo coletivo e, quando necessário, transportar servidores públicos aos locais de trabalho 
pré-determinados; 

· Examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida; 

· Dirigir veículos do Município e, quando necessário, caminhão basculante no transporte de lixo, 
entulho e outros materiais para locais pré-determinados; 

· Recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para possibilitar a manutenção 
e abastecimento do mesmo, inclusive informando as anormalidades porventura existentes; 

· Executar outras atividades correlatas.

Operador 
de Serviços 

Administrativos

· Executar os serviços de natureza auxiliar no âmbito dos escritórios das unidades de trabalho 
integrantes das Secretarias Municipais, executando atividades internas e externas, de modo a facilitar 
a prestação de serviços públicos municipais.

· Atender às solicitações dos servidores responsáveis pelas atividades finalísticas da unidade de 
trabalho, executando mandados, buscando, carregando e transportando objetos, providenciando 
cópias, dentre atribuições similares.

· Providenciar cópias de documentos e transportar correspondências interna e externamente ao local 
de trabalho.

· Atender e orientar pessoas que procuram orientações na unidade de trabalho.

· Atender ao telefone, anotar e transmitir recados.

· Operar sistemas computadorizados de registros, que não exijam conhecimentos especializados.

· Abri e fechar portas das dependências referentes à unidade de trabalho.

· Zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas, instrumentos e demais materiais de 
trabalho.

· Informar ao superior imediato todas as situações relativas ao trabalho que não tenha condições de 
resolvê-las.

· Usar os equipamentos de proteção individual de seguranças recomendadas e disponibilizados, em 
face dos riscos inerentes á atividade.

· Executar as atividades do cargo com zelo, eficiência e economia de material.

· Executar as demais atividades de natureza auxiliar que sejam necessárias ao cumprimento dos 
objetivos do cago, que sejam enquadradas no seu âmbito de responsabilidades.
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Operador de 
Serviços de Apoio 

às Unidades 
Escolares – 
Merendeira

· Serviços de preparação de merendas, refeições, lanches, café, demais alimentos ou infusões, bem 
como sua distribuição para os alunos, professores, servidores e visitas, quando for o caso. 

· Serviços auxiliares de preparação de merenda, lanches, refeições, café e demais alimentos. 

· Serviços de asseio, conservação e limpeza da cozinha, armários, fogões, instrumentos, utensílio. 

· Zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas, instrumentos e demais materiais de 
trabalho.

· Informar ao superior imediato todas as situações relativas ao trabalho que não tenha condições de 
resolvê-las.

· Usar os equipamentos de proteção individual de segurança, recomendados e disponibilizados, em 
face dos riscos inerentes á atividade.

· Executar as atividades do cargo com zelo, eficiência e economia de material.

· Executar as demais atividades de natureza auxiliar que sejam necessárias ao cumprimento dos 
objetivos do cago, que sejam enquadradas no seu âmbito de responsabilidades.

Operador de 
Serviços de Apoio 

às Unidades 
Escolares – 
Servente

· Serviços de limpeza geral do prédio, de equipamentos, instrumentos, salas de aula, banheiros, 
dependências, demais áreas internas. 

· Serviços de limpeza geral dos pátios, calçadas, jardins, demais áreas externas.

· Serviços de asseio e higienização de banheiros de alunos, professores e servidores da Escola.

· Transportar objetos no interior da Escola.

· Executar serviços de transporte de documentos interna e externamente à Escola. 

· Zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas, instrumentos e demais materiais de 
trabalho.

· Informar ao superior imediato todas as situações relativas ao trabalho que não tenha condições de 
resolvê-las.

· Usar os equipamentos de proteção individual de segurança, recomendados e disponibilizados, em 
face dos riscos inerentes á atividade.

· Executar as atividades do cargo com zelo, eficiência e economia de material.

· Executar as demais atividades de natureza auxiliar que sejam necessárias ao cumprimento dos 
objetivos do cago, que sejam enquadradas no seu âmbito de responsabilidades.

Operador de 
Serviços 

de Conservação 
de Estradas

· Executar todos os serviços que sejam necessários à manutenção e conservação de estradas 
municipais em que sejam utilizados os recursos de trabalho disponíveis, em conformidade com as 
normas, padrões, orientações e recomendações oriundas dos responsáveis pela unidade de trabalho.

· Executar serviços auxiliares quando a manutenção ou conservação da estrada seja realizada por 
máquina ou equipamento especializado.

· Carregar e descarregar caminhões.

· Zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas, instrumentos e demais materiais de trabalho.

· Informar ao superior imediato todas as situações relativas à conservação de estradas que não tenha 
condições de resolvê-las.

· Atender a solicitações do superior imediato para realização de mutirão dentro da zona urbana do 
Município.

· Usar os equipamentos de proteção individual de segurança, recomendados e disponibilizados, em 
face dos riscos inerentes à atividade.

· Executar as atividades do cargo com zelo, eficiência e economia de material.

· Executar as demais atividades que sejam necessárias à conservação de estradas municipais, que 
sejam enquadradas no âmbito de responsabilidades do cargo.
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Operador de 
Serviços de 

Higiene, Asseio e 
Limpeza

· Executar Serviços de limpeza, asseio, conservação de higienização de dependências, instalações, 
equipamentos e demais áreas internas de prédios onde funcionem serviços públicos municipais.

· Executar Serviços de limpeza e conservação de áreas externas de prédios públicos, como pátios, 
estacionamentos, depósitos e assemelhados.

· Preparar e servir café;

· Executar os serviços de disponibilização de água potável para os servidores;

· Movimentar móveis, equipamentos e instrumentos.

· Zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas, instrumentos e demais materiais de 
trabalho.

· Informar ao superior imediato todas as situações relativas ao trabalho que não tenha condições de 
resolvê-las.

· Usar os equipamentos de proteção individual de segurança, recomendados e disponibilizados, em 
face dos riscos inerentes á atividade.

· Executar as atividades do cargo com zelo, eficiência e economia de material.

· Executar as demais atividades de natureza auxiliar que sejam necessárias ao cumprimento dos 
objetivos do cago, que sejam enquadradas no seu âmbito de responsabilidades.

Operador de 
Serviços de Obras 

Públicas

· Executar serviços auxiliares de pedreiro, eletricista, pintor de paredes, e demais profissionais da 
área de construção civil.

· Executar Serviços de limpeza, asseio, conservação e higienização de dependências, instalações, 
equipamentos e demais áreas inerentes ao local onde os serviços são prestados.

· Executar as atividades do cargo de acordo com as orientações e recomendações do profissional a 
que esteja auxiliando.

· Executar as atividades do cargo de acordo com as normas, padrões e recomendações técnicas 
aplicáveis, respeitando os limites das atribuições do cargo.

· Zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas, instrumentos e demais materiais de 
trabalho.

· Informar ao superior imediato todas as situações relativas ao trabalho que não tenha condições de 
resolvê-las.

· Usar os equipamentos de proteção individual de segurança, recomendados e disponibilizados, em 
face dos riscos inerentes á atividade.

· Executar as atividades do cargo com zelo, eficiência e economia de material.

· Executar as demais atividades de natureza auxiliar que sejam necessárias ao cumprimento dos 
objetivos do cago, que sejam enquadradas no seu âmbito de responsabilidades.

Operador de 
Serviços de 

Oficinas, Veículos 
e Equipamentos

· Executar todos os serviços que sejam necessários à manutenção e conservação de veículos e 
máquinas especiais em que sejam utilizados os recursos de trabalho disponíveis;

· Executar serviços auxiliares quando a manutenção ou conservação de veículos e máquinas especiais 
seja realizada por equipamentos especializados;

· Lavar e lubrificar veículos e máquinas especiais;

· Abastecer veículos e máquinas especiais;

· Auxiliar os mecânicos, eletricistas e demais profissionais da área de manutenção e conservação de 
veículos;

· Carregar e descarregar caminhões, quando necessário

· Zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas, instrumentos e demais materiais de 
trabalho.

· Informar ao superior imediato todas as situações relativas ao trabalho que não tenha condições de 
resolvê-las.

· Usar os equipamentos de proteção individual de segurança, recomendados e disponibilizados, em 
face dos riscos inerentes á atividade.

· Executar as atividades do cargo com zelo, eficiência e economia de material.

· Executar as demais atividades de natureza auxiliar que sejam necessárias ao cumprimento dos 
objetivos do cago, que sejam enquadradas no seu âmbito de responsabilidades.
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Operador de 
Serviços Urbanos 

· Varrer vias e logradouros públicos; 

· Varrer vias e logradouros públicos;

· Amontoar detritos e fragmentos;

· Capinar vegetação de calçadas, ruas, logradouros, margens de rios e córregos, bem como de outros 
locais onde sejam necessárias as atividades do cargo para manter a limpeza, a higiene e a segurança 
da população;

· Recolher lixo em latões ou sacos plásticos;

· Colocar o lixo nos veículos compactadores ou aqueles destinados ao seu transporte;

· Lavar vias e logradouros públicos, sempre que necessário;

· Pintar meio-fio, muros e demais áreas onde for necessário e mediante orientação específica;

· Fazer manutenção de jardins e áreas ajardinadas públicas;

· Remover lixo para depósitos e descarga de veiculo transportador;

· Separar materiais para reciclagem mediante orientação específica;

· Executar as atividades de coveiro, limpeza e manutenção de cemitérios e demais atividades 
correlatas;

· Zelar pela guarda, conservação e limpeza de prédios, áreas públicas, ferramentas, instrumentos e 
demais materiais de trabalho;

· Informar ao superior imediato todas as situações relativas ao trabalho que não tenha condições de 
resolvê-las;

· Usar os equipamentos de proteção individual de seguranças recomendadas e disponibilizados, em 
face dos riscos inerentes á atividade;

· Executar as atividades do cargo com zelo, eficiência e economia de material.

· Executar as demais atividades de natureza auxiliar que sejam necessárias ao cumprimento dos 
objetivos do cargo, que sejam enquadradas no seu âmbito de responsabilidades.

Pedreiro

· Organizar e preparar o local de trabalho na obra; 

· Preparar e nivelar superfícies a serem pavimentadas;

· Preparar argamassa, misturando cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, 
para o assentamento de alvenaria, pré-moldados, tijolos, ladrilhos e similares;

· Construir alicerces, empregando vergalhões de ferro, pedras ou cimento, para fornecer a base de 
paredes, muros, pontes e construções similares;

· Assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais, unindo-as com argamassa, de acordo 
com orientação recebida, para levantar paredes, pilares e outras partes da construção;

· Revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou assentando ladrilhos, azulejos e 
similares, de acordo com instruções recebidas;

· Aplicar camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações;

· Concretar os pilares, pilaretes e lajes, bem como aplicar o concreto nas cintas de amarração sobre 
as alvenarias;

· Construir bases de concreto ou de outro material, conforme as especificações e instruções recebidas, 
para possibilitar a instalação de máquinas, postes e similares;

· Executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, pavimentos, calçadas e estruturas 
semelhantes, reparar paredes e pisos, trocar telhas, aparelhos sanitários e similares;

· Montar tubulações para instalações elétricas; 

· Montar e reparar telhados.
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Psicólogo

· Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de psicologia;

· Proceder ao estudo do comportamento humano, através da aplicação de testes psicológicos, para 
determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, possibilitando assim, a 
orientação, seleção e treinamento no campo profissional e diagnóstico clínico;

· Proceder à formulação de hipótese e sua comprovação experimental, visando obter elementos relevantes 
aos estudos dos processos de crescimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos 
do comportamento humano;

· Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outras espécies que atuam sobre o 
indivíduo, para orientar-se no diagnóstico de certos distúrbios emocionais da personalidade;

· Participar na elaboração de análise ocupacional, observando as condições de trabalho e as funções típicas 
de cada ocupação, para identificar aptidões, conhecimentos e traços de personalidade compatível com as 
exigências da ocupação;

· Assessorar e responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades da área 
de atuação profissional do psicólogo;

· Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnico legais relacionados com as atividades da área 
profissional do psicólogo;

· Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e 
atestados do âmbito das atribuições profissionais do psicólogo;

· Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos 
objetivos da administração pública municipal.

Secretário Escolar

· Estabelecer as normas operacionais de seu setor, definindo as responsabilidades funcionais e 
submetendo-as à aprovação da direção, bem como seguir as normas que regem a instituição de 
ensino;

· Organizar, superintender e distribuir entre seus auxiliares serviços de protocolo, escrituração, 
mecanografia, arquivo e estatística escolar, entre outros;

· Manter e fazer manter atualizada o material de secretaria e a escrituração de livros, fichas e 
documentos relativos à vida da instituição, dos professores e à vida escolar dos alunos;

· Redigir e assinar, juntamente com o diretor ou submetendo à assinatura do mesmo, os documentos 
de vida escolar dos alunos, bem como fazer expedir toda a correspondência; 

· Receber o supervisor educacional, atendendo suas solicitações dentro do prazo estabelecido;

· Manter atualizada e ordenada toda legislação de ensino e os dados estatísticos necessários à 
pesquisa educacional;

· Lavrar e subscrever todas as atas;

· Participar na elaboração e execução do orçamento, prestação de contas e administração do caixa 
escolar e outros recursos financeiros 

· Executar outras atribuições afins.

Técnico em 
Informática

· Prestar suporte técnico ao usuário de informática, verificando o funcionamento dos hardwares e 
softwares;

· Prestar assistência na administração da rede de computadores e suporte aos usuários nos aspectos 
de hardware e software;

· Prestar suporte aos usuários da rede de computadores, envolvendo a montagem, reparos e 
configurações de equipamentos e na utilização do hardware e software disponíveis;

· Treinar os usuários nos aplicativos disponíveis, dando suporte na solução de problemas;

· Contatar fornecedores de software para solução de problemas quanto aos aplicativos adquiridos;

· Auxiliar na montagem dos equipamentos e implantação dos sistemas utilizados pelas unidades de 
serviço e treinamento dos usuários;

· Efetuar a manutenção e conservação dos equipamentos;

· Efetuar cópias de segurança e outros procedimentos de armazenamento de dados;

· Instalar softwares e fazer adaptações/modificações para melhorar o desempenho dos equipamentos;

· Desempenhar outras atividades correlatas à sua função.
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Técnico em 
Serviços 

Gerenciais

· Prestar serviços de apoio gerencial de caráter geral e/ou específicos em todas as áreas de atuação 
da administração pública municipal

· Proceder à introdução de modificações nos processos e sistemas de natureza organizacional;

· Identificar e propor melhoria permanente da qualidade dos serviços prestados pela administração 
pública municipal;

· Atuar de forma subsidiária nas atividades de planejamento estratégico, formulação de planos, 
programas e projetos em qualquer área da administração pública municipal;

· Desenvolver e executar atividades administrativas de apoio gerencial nas áreas de administração 
de patrimônio, compras, almoxarifado, arquivo, serviços, bem como, nas demais funções da 
administração geral;

· Desenvolver e executar atividades de apoio gerencial nas áreas de finanças e orçamento;

· Desenvolver e executar atividades na área de recursos humanos, compreendendo recrutamento, 
seleção, ingresso, treinamento, capacitação, desenvolvimento, avaliação de desempenho, benefícios, 
relações trabalhistas, relações funcionais, administração de cargos, salários, vencimentos e carreira 
e demais assuntos que envolvam a gestão de recursos humanos; 

· Promover a execução de atividades em nível de apoio gerencial nas áreas de estruturação, 
desenvolvimento e mudanças organizacionais;

· Promover a execução de atividades de nível de apoio gerencial nas áreas processos de trabalho, 
fluxogramação, desenho de formulários e demais assuntos que envolvam métodos de trabalho;

· Desenvolver atividades correlatas.

Técnico em 
Turismo

· Executar atividades de natureza técnica, inerentes à prestação de serviços da área de atuação do 
profissional de turismo;

· Participar da formulação das diretrizes básicas da política de turismo a serem adotadas no Município;

· Elaborar ou propor e acompanhar a elaboração do inventário da oferta turística municipal;

· Realizar estudos da demanda turística no Município, de acordo com as diretrizes para o turismo 
municipal;

· Elaborar diagnósticos e prognósticos, bem como análise das informações relativas à oferta e a 
demanda turística no sentido de identificar novos negócios e novos campos turísticos ou de permutas 
culturais;

· Elaborar, implantar e gerir Planos, Programas e Projetos Turísticos permitindo a participação da 
comunidade;

· Elaborar pareceres sobre projetos de origem pública e/ou privada, para implantação, construção 
ou reformas de estabelecimentos que visem fomentar atividades ligadas ao turismo, nos 
seguintes segmentos: transporte, hospedagem, alimentação, entretenimento e lazer aquáticos, 
feiras, exposições, festas em locais públicos, shows musicais, bem como atrativos em geral, com 
funcionamento temporário ou permanente;

· Manter intercâmbio com órgãos congêneres municipais, estaduais, federais e internacionais, bem 
como emissão de pareceres sobre convênios, acordos e contratos que o Município pretenda celebrar 
com órgãos públicos, privados ou do terceiro setor, que envolvam matéria ligada ao turismo;

· Assessorar e assumir responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem 
atividades da área de atuação profissional do técnico em turismo;

· Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos 
objetivos da administração pública municipal.
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ANEXO IV

REQUERIMENTO DE RECURSO

Eu, _________________________________________________________________________________________ , 
Inscrito (a) no Processo Seletivo PMC – Edital n.º 001/2015, para o cargo de ____________________________ ______
______________________________________________________venho requerer ( ) Impugnação de Edital ( ) Indeferi-
mento de Inscrição ( ) Contagem de Pontuação, argumentando, para tanto, o seguinte: __________________________
___________________________________________________________________ ____________________________
________________________________________________________________

Nestes Termos

Peço deferimento

Castelo, ES, _____ de _____________________________ de 2015.

ASSINATURA

ANEXO V

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

INSCRIÇÕES E ENTREGA DE TÍTULOS

DATA HORÁRIO LOCAL

De 22 a 25 de setembro de 2015 7h às 13 Prédio onde funcionava o Banestes, localizado na Rua Antônio 
Machado, Bairro Centro

PROVA PRÁTICA

CARGOS: OPERADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

TÉCNICO DE SERVIÇOS GERENCIAIS

SECRETÁRIO ESCOLARES

DATA HORÁRIO LOCAL

10 e 11 de outubro de 2015
8h às 12h

13h às 17h
EMEF NESTOR GOMES

CARGOS: OPERADOR DE MÁQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS

MOTORISTA

MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR

DATA HORÁRIO LOCAL

10 e 11 de outubro de 2015
8h às 12h

13h às 17h
 Pátio da Secretária Municipal de Interior, localizado no 

antigo Parque de Exposição
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DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PROVISÓRIO

DATA HORÁRIO LOCAL

19 de outubro de 2015 Até às 13h  Mural na PMC e site da PMC

PRAZO RECURSAL

DATA HORÁRIO LOCAL

02 dias úteis após a divulgação oficial do Edital 
do Processo Seletivo 7h às 13 Protocolo Geral da PMC

02 dias úteis após a divulgação oficial da 
classificação provisória 7h às 13 Protocolo Geral da PMC

DIVULGAÇÃO DE RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO

DATA HORÁRIO LOCAL

26 de outubro de 2015 Até às 13h  Mural na PMC e site da PMC

ANEXO VI

TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS

ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Nº DE

TÍTULO
NATUREZA DO TÍTULO PONTUAÇÃO

1 Nível Superior incompleto na área da Educação. 1,0 ponto por período/
etapa / módulo concluído

2 Nível Superior concluído na área de Educação. 30,0 pontos

3 Magistério. 7,0 pontos

4 Formação Continuada (SEDU/SEME's – 2014) – a partir de 80 horas 10,0 pontos

5

Cursos ofertados por: Ministério da Educação, Secretarias Estaduais de Educação, 
Secretarias Municipais de Educação, Faculdades devidamente credenciadas, Universidades, 
Institutos Federais de Ensino Superior, Universidade Aberta do Brasil / Núcleos de Educação 
Aberta e a Distância, Capacitações - Coord. por SEME's, SRE's, MEC e Universidades, 
Cursos na área de Educação Especial - Coord. por SEME's, SRE's, MEC e Universidades, 
Cursos de Primeiros Socorros (a partir de 2005), com carga horária a partir de 80 horas.

7,0 pontos



09/09/2015 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 340

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 43

1. Critérios de classificação.

1.1. Será considerado apenas 1 (um) título referente a Formação Continuada 2014 e ou PNAIC 2014.

TEMPO DE SERVIÇO PONTUAÇÃO

Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço ou Carteira de Trabalho (com identificação do candidato e 
tempo de serviço) na função de Assistente de Serviços de Educação.

Obs: Contados a partir de 2005 e será limitado ao máximo de 40 (quarenta) pontos, sendo que fração de 
mês não será considerada.

0,5 (meio) ponto por mês 
trabalhado. 

SECRETÁRIO ESCOLAR

Nº DE

TÍTULO
NATUREZA DO TÍTULO PONTUAÇÃO

1 Certificado de Curso Técnico de nível médio em Secretariado Escolar com carga horária mínima 
de 800 horas (a partir de 2005). 20,0

2 Certificado de Curso Técnico de nível médio em Manutenção e Suporte em Informática com 
carga horária mínima de 800 horas (a partir de 2005). 15,0

3 Formação Continuada para Secretários Escolares Coord. por SEME's e SRE's – 80 horas (a 
partir de 2005). 10,0

4
Certificado de participação em Cursos, Congressos, Conferências, Seminários, Jornadas, 
Palestras, Encontros, Simpósios, Campanhas e demais eventos na área de atuação, com 
duração superior ou igual a 80 horas (a partir de 2005).

10,0

Nº DE

TÍTULO
NATUREZA DO TÍTULO PONTUAÇÃO

1 Nível Superior Concluído 30,0 pontos

2 Nível Superior em Curso 1,0 ponto por período/
etapa/ módulo concluído

TEMPO DE SERVIÇO PONTUAÇÃO

Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço ou Carteira de Trabalho (com identificação do candidato e 
tempo de serviço) na função de Secretário Escolar.

Obs: Contados a partir de 2005 e será limitado ao máximo de 40 (quarenta) pontos, sendo que fração de 
mês não será considerada.

0,5 (meio) ponto por mês 
trabalhado. 

MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR

Nº DE

TÍTULO
NATUREZA DO TÍTULO PONTUAÇÃO

1 Cursos para Transporte Escolar e/ou Coletivo oferecidos por entidades reconhecidas/
credenciadas pelo DETRAN 30,0 pontos
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2 Curso de Direção Defensiva 10,0 pontos

3 Curso de Primeiros Socorros 10,0 pontos

4 Nível Fundamental Completo 10,0 pontos

TEMPO DE SERVIÇO PONTUAÇÃO

Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço ou Carteira de Trabalho (com identificação do candidato e 
tempo de serviço) na função pleiteada, no transporte escolar ou coletivo.

Obs: Contados a partir de 2005 e será limitado ao máximo de 40 (quarenta) pontos, sendo que fração de 
mês não será considerada.

0,5 (meio) ponto por mês 
trabalhado. 

MOTORISTA

Nº DE

TÍTULO
NATUREZA DO TÍTULO PONTUAÇÃO

1 Cursos na área de atuação oferecidos por entidades reconhecidas/ credenciadas pelo 
DETRAN 30,0 pontos

2 Curso de Direção Defensiva 10,0 pontos

3 Curso de Primeiros Socorros 10,0 pontos

4 Nível Fundamental Completo 10,0 pontos

TEMPO DE SERVIÇO PONTUAÇÃO

Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço ou Carteira de Trabalho (com identificação do candidato e 
tempo de serviço) na função pleiteada.

Obs: Contados a partir de 2005 e será limitado ao máximo de 40 (quarenta) pontos, sendo que fração de 
mês não será considerada.

0,5 (meio) ponto por mês 
trabalhado. 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Nº DE

TÍTULO
NATUREZA DO TÍTULO PONTUAÇÃO

1 Doutorado na área de atuação 30,0 pontos

2 Mestrado na área de atuação 20,0 pontos

3 Certificado de Pós-Graduação Latu Sensu / Especialização na área de atuação com igual 
ou superior a 360h 15,0 pontos

4 Certificado de Pós-Graduação Latu Sensu / Especialização em áreas afins 10,0 pontos

5 Certificado de Curso/evento com duração igual ou superior a 120 horas na área de 
atuação (a partir de 2005). 8,0 pontos

6 Certificado de Curso/evento com duração de 80 a 119 horas na área de atuação (a 
partir de 2005). 7,0 pontos
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7 Certificado Curso/evento com duração de 40 a 79 horas na área de atuação (a partir 
de 2005). 6,0 pontos

8
Certificado de participação em Cursos, Congressos, Conferências, Seminários, Jornadas, 
Palestras, Encontros, Simpósios, Campanhas e demais eventos na área de atuação 
inferior a 40h.

5,0 pontos

TEMPO DE SERVIÇO PONTUAÇÃO

Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço ou Carteira de Trabalho (com identificação do candidato e 
tempo de serviço) na função pleiteada.

Obs: Contados a partir de 2005 e será limitado ao máximo de 40 (quarenta) pontos, sendo que fração de 
mês não será considerada.

0,5 (meio) ponto por mês 
trabalhado. 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Nº DE

TÍTULO
NATUREZA DO TÍTULO PONTUAÇÃO

1 Certificado de Curso Técnico de nível médio em Informática com carga horária mínima 
de 800 horas, desde que não seja pré-requisitos. 25,0 pontos

2 Certificado de Curso Técnico de nível médio em Manutenção e Suporte em Informática 
com carga horária mínima de 800 horas, desde que não seja pré-requisitos. 25,0 pontos

3 Certificado de Curso/evento com duração igual ou superior a 120 horas na área de 
atuação (a partir de 2005). 20,0 pontos

4 Certificado de Curso/evento com duração de 80 a 119 horas na área de atuação (a 
partir de 2005). 15,0 pontos

5 Certificado Curso/evento com duração de 40 a 79 horas na área de atuação (a partir 
de 2005). 10,0 pontos

6
Certificado de participação em Cursos, Congressos, Conferências, Seminários, Jornadas, 
Palestras, Encontros, Simpósios, Campanhas e demais eventos na área de atuação 
inferior a 40h.

5,0 ponto

Obs.:

Nº DE

TÍTULO
NATUREZA DO TÍTULO PONTUAÇÃO

1 Nível Superior na área de atuação Concluído 20,0 pontos

2 Nível Superior na área de atuação em Curso 1,0 ponto por período/
etapa/ módulo concluído

TEMPO DE SERVIÇO PONTUAÇÃO

Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço ou Carteira de Trabalho (com identificação do candidato e 
tempo de serviço) na função pleiteada.

Obs: Contados a partir de 2005 e será limitado ao máximo de 40 (quarenta) pontos, sendo que fração de 
mês não será considerada.

0,5 (meio) ponto por mês 
trabalhado. 
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CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO 

Nº DE

TÍTULO
NATUREZA DO TÍTULO PONTUAÇÃO

1 Certificado de Curso/evento com duração igual ou superior a 120 horas na área de atuação (a 
partir de 2005). 30,0 pontos

2 Certificado de Curso/evento com duração de 80 a 119 horas na área de atuação (a partir de 
2005). 25,0 pontos

3 Certificado Curso/evento com duração de 40 a 79 horas na área de atuação (a partir de 2005). 20,0 pontos

4
Certificado de participação em Cursos, Congressos, Conferências, Seminários, Jornadas, 
Palestras, Encontros, Simpósios, Campanhas e demais eventos na área de atuação inferior a 
40h.

15,0 ponto

Nº DE

TÍTULO
NATUREZA DO TÍTULO PONTUAÇÃO

1 Nível Superior na área de atuação Concluído 20,0 pontos

2 Nível Superior na área de atuação em Curso 1,0 ponto por período/
etapa/ módulo concluído

TEMPO DE SERVIÇO PONTUAÇÃO

Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço ou Carteira de Trabalho (com identificação do candidato e 
tempo de serviço) na na função pleiteada.

Obs: Contados a partir de 2005 e será limitado ao máximo de 40 (quarenta) pontos, sendo que fração de 
mês não será considerada.

0,5 (meio) ponto por mês 
trabalhado. 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Nº DE

TÍTULO
NATUREZA DO TÍTULO PONTUAÇÃO

1 Certificado de Curso/evento com duração igual ou superior a 120 horas na área de atuação (a 
partir de 2005). 30,0 pontos

2 Certificado de Curso/evento com duração de 80 a 119 horas na área de atuação (a partir de 
2005). 25,0 pontos

3 Certificado Curso/evento com duração de 40 a 79 horas na área de atuação (a partir de 2005). 20,0 pontos

4
Certificado de participação em Cursos, Congressos, Conferências, Seminários, Jornadas, 
Palestras, Encontros, Simpósios, Campanhas e demais eventos na área de atuação, com 
duração superior ou igual a 80 horas (a partir de 2005).

15,0 pontos

Nº DE

TÍTULO
NATUREZA DO TÍTULO PONTUAÇÃO

1 Nível Superior Concluído 20,0 pontos

2 Nível Superior em Curso 1,0 ponto por período/
etapa/ módulo concluído

TEMPO DE SERVIÇO PONTUAÇÃO

Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço ou Carteira de Trabalho (com identificação do candidato e 
tempo de serviço) na função pleiteada.

Obs: Contados a partir de 2005 e será limitado ao máximo de 40 (quarenta) pontos, sendo que fração de 
mês não será considerada.

0,5 (meio) ponto por mês 
trabalhado. 
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CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Nº DE

TÍTULO
NATUREZA DO TÍTULO PONTUAÇÃO

1 Certificado de Curso/evento com duração igual ou superior a 120 horas na área de 
atuação (a partir de 2005). 30,0 pontos

2 Certificado de Curso/evento com duração de 80 a 119 horas na área de atuação (a partir 
de 2005). 25,0 pontos

3 Certificado Curso/evento com duração de 40 a 79 horas na área de atuação (a partir de 
2005). 20,0 pontos

4
Certificado de participação em Cursos, Congressos, Conferências, Seminários, Jornadas, 
Palestras, Encontros, Simpósios, Campanhas e demais eventos na área de atuação 
inferior a 40h.

15,0 ponto

TEMPO DE SERVIÇO PONTUAÇÃO

Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço ou Carteira de Trabalho (com identificação do candidato e 
tempo de serviço) na função pleiteada.

Obs: Contados a partir de 2005 e será limitado ao máximo de 40 (quarenta) pontos, sendo que fração de 
mês não será considerada.

0,5 (meio) ponto por mês 
trabalhado. 

ANEXO VII

DESCRIÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS

CARGOS: OPERADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

TÉCNICO EM SERVIÇOS GERENCIAIS

SECRETÁRIO ESCOLAR

LOCAL EMEF NESTOR GOMES

DESCRIÇÃO DA 

PROVA

Será realizada prova prática com o objetivo de medir o nível de conhecimento do 
candidato em relação ao sistema operacional (Windows), e editor de texto (Writer) 
LibreOffice que estarão disponibilizados em microcomputadores no local determinado 
para realização das provas. A prova consistirá na digitação de um texto, incluindo toda 
a formatação, a ser fornecido no momento da execução da mesma. O candidato terá o 
tempo total de 10 minutos para execução desta tarefa.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1º - Velocidade de digitação - 25 pontos

2º - Estética e formatação - 25 pontos

3º - Correção Ortográfica e Gramatical - 35 pontos

4º - Execução integral da tarefa dentro do prazo estipulado - 15 pontos

OBS: 

1. Será desclassificado, automaticamente, o candidato que perder o total dos pontos em um dos itens.

2. Será descontado 1 ponto a cada erro.
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CARGOS: MOTORISTA

MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR

ITENS INDICADORES PONTOS

Direção Defensiva

Conferência dos itens de segurança do veículo 10,0

Estacionamento na vaga 5,0

Manobra do Veículo 10,0

Distância de seguimento (lateral e frontal) durante todo percurso. 10,0

Normas de Segurança no 
Trânsito

Utilização dos itens de segurança 10,0

Conhecimento da sinalização do trânsito 10,0

Ultrapassagem com segurança 10,0

Nível de atenção durante o percurso 10,0

Parada no aclive. Parada na via. 10,0

Responsabilidade com o(s) passageiro(s) 10,0

Noções Básicas de 
manutenção do Veículo Zelo com o veículo 5,0

OBS: 

1. Será desclassificado, automaticamente, o candidato que perder o total dos pontos em um dos itens.

2. Será descontado 1 ponto a cada erro.

Candidato: _____________________________________________

Assinatura: _____________________________________________

CARGOS: OPERADOR DE MÁQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS

ITENS INDICADORES PONTOS

Direção Defensiva

Identificação geral da máquina e seu funcionamento 10,0

Verificação das condições mecânicas, elétricas e hidráulicas da máquina, antes do 
início da operação 10,0

Conferência dos hodômetros e dos instrumentos de navegação e controle de pressão, 
combustíveis e temperatura 10,0

Normas de Segurança no 
Trânsito

Utilização dos itens de segurança 10,0

Início da operação – direção: partida e “arranque” 10,0

Operacionalização da máquina – habilidade e domínio para direção e operação da 
máquina 20,0

Nível de atenção durante o percurso 10,0

Atendimento com obediência aos serviços solicitados pelos avaliadores da prova 10,0

Noções Básicas de 
manutenção do Veículo Zelo com o equipamento 10,0

OBS: 

1. Será desclassificado, automaticamente, o candidato que perder o total dos pontos em um dos itens.

2. Será descontado 1 ponto a cada erro.

Candidato: _____________________________________________

Assinatura: _____________________________________________



09/09/2015 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 340

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 49

RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 006/15
Publicação Nº 24030

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2015

A Comissão Permanente de Licitação de Castelo, torna pú-
blico o resultado da análise dos documentos de habilitação 
da Tomada de Preços n° 006/2015, que tem por objeto 
a contratação de empresa especializada para executar 
obras de reformas e ampliações de quadras poliesporti-
vas, neste município de castelo – es, conforme processo 
número 04.4473/2015. Após aberto os envelopes e analisados 
os documentos pela comissão de licitação constatou-se que: a 

empresa Pillaris incorporadora ltda, apresentou a certidão da 
fazenda estadual de pessoa física, ficando assim inabilita-
da; com referência ao documento habilitatório das empresas 
restantes, a comissão, após sua análise, constatou que todas 
as empresas possuem documentação compatível com o objeto 
licitado. Será aberto prazo de cinco dias úteis, a partir da publi-
cação, para apresentação de recursos. 

Castelo-ES, 08/09/2015.

Felipe Siqueira Pires

Presidente da CPL

Colatina

Prefeitura

PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO 02 DO CONTRATO 
193/14

Publicação Nº 24054

RESUMO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02 AO 
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Nº 
193/2014.

Termo de Prorrogação nº. 02 ao Contrato de Empreitada 
por Preço Global nº 193/2014 que entre si celebram o MU-
NICÍPIO DE COLATINA – ES e a empresa TECLUZ SERVI-
ÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME.

DO ADITAMENTO: O presente Termo tem por finalidade 
PRORROGAR o prazo previsto na Cláusula Sétima, no que 
se refere ao prazo de execução e vigência do Contrato de 
Empreitada por Preço Global nº 193/2014, por mais 12 
(doze) meses, a partir do dia 10 (dez) de Setembro de 
2015, bem como os efeitos financeiros dessa operação.

Para efeito desta prorrogação fica fixada uma despesa de 
R$ 958.847,09 (novecentos e cinquenta e oito mil, oito-
centos e quarenta e sete reais e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 75011545200172192 – 
ELEMENTO DE DESPESA: 339039 – FICHA Nº: 604 – 
FR: 16020000001 e 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 75011545200172192 – 
ELEMENTO DE DESPESA: 339030 – FICHA Nº: 603 – 
FR: 16020000001.

DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2015

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NO PRO-
CESSO 011264/15

Publicação Nº 24055

DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Colatina-ES, no uso de suas atri-
buições legais, torna público que nos autos do processo 
nº 011264/15 e nos termos do inciso V, do artigo 24, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ratificando 
o parecer da Procuradoria Municipal Geral, autoriza a con-
tratação de empresa para aquisição de pipetas e pesca-
-larvas, destinados aos trabalhos dos agentes de Combate 
a Endemias da Vigilância Ambiental no Programa de Com-
bate a Dengue, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, prevista no citado dis-
positivo legal.

Colatina/ES, 08/09/2015.

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal
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Domingos Martins

Prefeitura

DECRETO NORMATIVO Nº. 2789/2015
Publicação Nº 24102

Publicação de Decreto Normativo

2.789 – 08/09/2015 – Estabelece a listagem de proje-
tos que serão apoiados por intermédio do Fundo Cidades.

Domingos Martins – ES

9 de setembro de 2015.

LEI MUNICIPAL Nº. 2706/2015
Publicação Nº 24006

Publicação de Lei Municipal

2.706 – 03/09/2015 – Dispõe sobre a organização e a 
estrutura do Conselho Municipal de Educação de Domingos 
Martins e dá outras providências.

Domingos Martins – ES

08 de setembro de 2015.

PUBLICAÇÃO QUE TORNA SEM EFEITO A DISPENSA 
037/15

Publicação Nº 24008

Torna-se SEM EFEITOS, a Publicação do dia 04 de 
setembro de 2015 (sexta-feira), impressa na página 
31, da Edição n° 338, do Diário Oficial dos Municípios 
do Espírito Santo – DOM/ES, onde se lê: 

Processo nº 037/2015.
Objeto: Aquisição de crachás de identificação para aten-
der a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Contratado: TOMODATHI COMUNICAÇÕES LTDA ME
Prazo: 20 dias
Valor: R$1.260,00

Fundamentação legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

Domingos Martins-ES, 08 de setembro de 2015.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito Municipal

Guarapari

Prefeitura

ABERTURA TP 015/15
Publicação Nº 24076

TOMADA DE PREÇO Nº: 015/2015 – PROCESSO Nº 

16.260/2015.

ABERTURA: 29/09/2015 às 14:00H. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA ORLA DE SANTA MÔNICA 

Data de Abertura: 29/09/2015

Horário: 14:00 horas

Solicitação de edital através do e-mail: copelguarapari@

gmail.com

IVETE DA S A LOSS

PRESIDENTE DA COPEL

INEXIGIBILIDADE - PROCESSO N. 3975/2015
Publicação Nº 24056

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Guarapari - ES, através do Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal ratifica a contratação por dispensa de 
licitação da empresa REGINALDO FRIGERIO 421439697-
91, para contratação de serviço de transporte de pessoas 
em veículo tipo van, no valor anual de R$ 54.000,00 (cin-
quenta e quatro mil reais), para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Trabalho Assistência e Cidada-
nia - SETAC, de acordo com o art. 24, inciso V da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. Tudo em conformidade com o 
processo nº 3975/2015. 

Guarapari – ES, 28 de agosto de 2015.

ORLY GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
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PORTARIA GAB Nº. 268/2015
Publicação Nº 24110

Portaria/Gab. nº. 268/2015 - AUTORIZA a servidora 
GILCEIA CRISTINA GOMES CORRADI ocupante do car-
go efetivo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTÁBIL 
– TAC, na função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
- 30 horas, localizada na Secretaria Municipal de Saúde 
- SEMSA, para atuar em regime de tempo integral, nos 
moldes do Art.6º, da Lei Municipal nº 1635/1997, que al-
terou o Art.151, da Lei municipal 1278/91.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LO-
CAÇÃO N° 199/2014, E OUTROS

Publicação Nº 24116

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCA-
ÇÃO N° 199/2014, firmado entre o Município de Guara-
pari/ES e a empresa Real Empreendimentos Imobiliários 
LTDA. Processo n° 12.250/2015, sendo o objeto: Prorro-
gação do prazo de vigência pelo período de 12 meses, as-
sinado em 01/09/2015.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCA-
ÇÃO N° 198/2014, firmado entre o Município de Guara-
pari/ES e a empresa Real Empreendimentos Imobiliários 
LTDA. Processo n° 12.249/2015, sendo o objeto: Prorro-
gação do prazo de vigência pelo período de 12 meses, as-
sinado em 01/09/2015.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FOR-
NECIMENTO N° 023/2015, firmado entre o Município 
de Guarapari/ES e a empresa Posto Praia de Santa Môni-
ca LTDA. Processo n° 10.978/2015, sendo o objeto: Fica 
concedida a revisão dos valores relativos a gasolina, álcool 
Diesel e Diesel S-10, referente ao CONTRATO DE FOR-
NECIMENTO N° 023/2015, para manutenção do equi-
líbrio econômico-financeiro, conforme consta no ANEXO I 
do presente Aditivo, cuja os percentuais foram analisados 
pelo Setor Contábil, e autorizado pelo Prefeito Municipal, 
assinado em 02/09/2015.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

SEMED - ANULAÇÃO CP 005-2015
Publicação Nº 24002

AVISO DE ANULAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2015

PROCESSO Nº. 06802/2015

O município de Guarapari/ES, representado por seu 
Prefeito, Sr. Orly Gomes da Silva, no uso de suas atri-
buições, torna público a ANULAÇÃO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº. 06802/2015, MODALIDADE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2015, com base 
no art. 49, §1º, da Lei nº. 8.666/93, devidamente funda-
mentado no referido processo. 

Guarapari/ES, 04 de setembro de 2015.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

Ibiraçu

Prefeitura

DECRETO 5.049/15
Publicação Nº 24072

DECRETO Nº 5.048/2015

APROVA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE 
COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 60, 
inc. IV, da Lei Orgânica do Município de Ibiraçu e, de acor-

do com a Lei Municipal n° 3.495/2013 alterada pela Lei 
n° 3.700/2015, que dispõe sobre o Sistema de Controle 
Interno do Município de Ibiraçu,

DECRETA:

Art. 1°. Fica aprovada a Instrução Normativa SCL n° 
01/2015, de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos que “dispõe sobre 
aquisição de bens e serviços mediante licitação, in-
clusive dispensa e inexigibilidade”. 



09/09/2015 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 340

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 52

Art. 2°. A Instrução Normativa é parte integrante deste 
decreto.

Art. 3°. Caberá a unidade responsável à divulgação da 
Instrução Normativa ora aprovada.

Art. 4°. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 26 de agosto 
de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 26 de agosto de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretário Municipal de Administração  
e Recursos Humanos 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 01/2015

“DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA AQUI-
SIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MEDIANTE LICITAÇÃO, 
INCLUSIVE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE A SEREM 
ADOTADOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRE-
TA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU.”

Versão: 01 

Aprovação em: 26 de Agosto de 2015

Ato de Aprovação: Decreto Municipal n.º 5048/2015

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administra-
ção e Recursos Humanos

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º A presente instrução normativa dispõe sobre os 
procedimentos para aquisição de bens e serviços mediante 
licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade, estabelecen-
do rotinas no âmbito do Município de Ibiraçu.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbi-
to do Poder Executivo Municipal de Ibiraçu, seja da Admi-
nistração Direta e/ou Indireta.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I - Material: Designação genérica de equipamentos, com-
ponentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, 
matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis 
de emprego nas atividades das organizações públicas mu-
nicipais, independente de qualquer fator, bem como, aque-
le oriundo de demolição ou desmontagem, aparas, acon-
dicionamentos, embalagens e resíduos economicamente 
aproveitáveis. 

II - Serviço: toda atividade destinada a obter determinada 
utilidade de interesse para a administração, tais como: de-
molição, conserto, instalação, montagem, operação, con-
servação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
-profissionais; 

III - Compra: toda aquisição remunerada de bens (mate-
rial) para fornecimento de uma só vez ou parceladamente; 

IV - Imprensa oficial: veículo oficial de divulgação da ad-
ministração pública; 

V - Contratante: órgão ou entidade municipal signatária 
do instrumento contratual; 

VI - Contratado: pessoa física ou jurídica signatária de 
contrato com a administração pública; 

VII - Comissão, comissão permanente ou especial: criada 
pela administração com a função de receber, examinar e 
julgar todos os documentos e procedimentos relativos às 
licitações e ao cadastramento de licitantes. 

VIII - Processo Administrativo Licitatório: Pasta conten-
do todos os documentos gerados, na licitação, no decor-
rer da rotina, a partir do ofício para abertura da licitação 
acompanhado do Termo de Referência até a emissão da 
Autorização de Fornecimento ou da Ordem de Serviço, 
com registro das etapas percorridas e manifestações, com 
identificação das datas e dos responsáveis em cada etapa, 
para arquivamento da Gerência de Compras e Licitações; 

IX - Termo de Referência – TR: Entende-se como Termo 
de Referência o instrumento para solicitação de aquisição 
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de bens, serviços e contratação de obras, inclusive dis-
pensa por valor. Neste termo é obrigatório o registro das 
seguintes informações: objeto, justificativa da aquisição, 
previsão orçamentária, projeto básico (quando necessá-
rio), periodicidade, prazo de entrega ou execução, local de 
entrega ou execução. 

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º - O fundamento jurídico encontra-se respaldo:

A presente Instrução Normativa baseia-se na Lei Fede-
ral 4.320/64, Lei Complementar nº 101/00, Lei Federal 
8.666/93, Lei Municipal de Ibiraçu nº. 3.495/2013, alterada 
pela Lei Municipal n.º 3.700/2015 e Resolução nº 227/2011 
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º - Da Secretaria Municipal de Administração e Re-
cursos Humanos:

I- Planejar, dirigir, coordenar, controlar o desenvolvimento 
das atividades das unidades administrativas que atuem no 
processo de licitação e compra direta.

II-Manter atualizada, orientar as áreas executoras e su-
pervisionar a aplicação desta Instrução Normativa.

Art. 6º - Da Unidade Solicitante:

I-Elaborar solicitação de aquisição de bens ou contratação 
de serviços e obras de acordo com as prescrições desta 
Instrução Normativa.

II- Autuar e instruir o processo com os documentos relati-
vos à solicitação de licitação.

III – Elaboração do projeto básico e ou termo de referência.

Art. 7º - Da Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro:

I- Auxiliar a Unidade requisitante a elaborar e, se necessá-
rio, retificar o edital de licitação;

II-Proceder ao credenciamento dos interessados;

III-Realizar o recebimento dos envelopes com as propos-
tas de preços e com a documentação de habilitação;

IV-Realizar a abertura dos envelopes com as propostas de 
preços, o seu respectivo exame e classificação dos propo-
nentes;

V-Elaborar a ata;

VI-Celebrar contratos

Art. 8º - Da Procuradoria Geral Municipal:

I- Emitir parecer jurídico sobre a legalidade dos atos;

Art. 9º - Da Unidade Central de Controle Interno (Contro-
ladoria):

I- Prestar apoio técnico e avaliar os pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle inerentes a presen-
te Instrução Normativa

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 10 – O pedido para aquisição de bens e serviços po-
derá ter origem em qualquer Secretaria ou Unidade da es-
trutura organizacional da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, 
obedecerá à norma de procedimento de aquisição de ma-
terial de consumo ou permanente, aquisição de serviços 
e obras na Administração Pública do Município de Ibiraçu.

SEÇÃO I

DA UNIDADE SOLICITANTE

Art. 11 - O pedido para aquisição de bens e serviços terá 
origem na Unidade Solicitante que deverá confeccionar a 
requisição, por meio de comunicação interna e contemplar 
os requisitos de: 

I - identificar objeto; 

II - justificar as circunstâncias para contratação / aquisição; 

III - quantidade e especificações do objeto; 

IV - unidade de medida; 

V - preço unitário e total com estimativa de consumo; 

VI - prazo de entrega integral ou parcelada; 

VII - local de entrega do objeto; 

VIII - condições de pagamento; 

IX - documentos exigíveis; 

X - dotação orçamentária; 

XI - obrigações da contratada e do contratante. 

Art. 12 A Unidade Solicitante, após elaborar a comuni-
cação interna, encaminha à Secretaria de Administração 
- SEMARH, que analisa a solicitação de aquisição. 
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§ 1º - Não sendo conveniente e nem oportuna à solicita-
ção, a SEMARH devolve a requisição ao setor interessado 
e informa o motivo. 

§ 2º - Entendendo conveniente a solicitação, contudo ino-
portuna no momento, devolve-se a requisição ao setor in-
teressado e informa o motivo. 

§ 3º Caso entenda parcialmente conveniente e oportuna à 
solicitação, tomará o procedimento de: 

I - atender parcialmente o pedido do setor interessado; 

II - informar o setor interessado a parte da requisição a 
ser atendida; 

III - dar prosseguimento no procedimento. 

§ 4º - Entendendo parcialmente oportuna e conveniente 
a solicitação, deverá ser motivada a parte não atendida. 

§ 5º - Sendo conveniente e oportuna a solicitação de aqui-
sição, dar-se-á sequência no procedimento. 

Art. 13. Superada a análise de que trata o art. 7o e sendo 
conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, a SE-
MARH tomará o procedimento de: 

I – realizar por meio do Setor de Compras pesquisa merca-
dológica para comprovar preço de referência que são pra-
ticados pelos fornecedores, caso inexista banco de preços 
de referência; 

II - elaborar o Termo de Referência (TR) na íntegra; 

III - encaminhar ao Setor de Tecnologia da Informação - TI 
para análise das especificações e aprovação da aquisição, 
no caso de produtos de informática e de tecnologia; 

IV - enviar à autoridade competente, ordenador de despe-
sas, para assinatura e aprovação. 

§ 1º - O orçamento da pesquisa mercadológica, inciso I, 
terá validade de 90 (noventa) dias. 

§ 2º - No caso do inciso III, terá a TI o prazo de cinco 
dias para análise das especificações e constatando irregu-
laridades a serem corrigidas, indica e devolve à secretaria 
solicitante para correção. Não constando irregularidades, 
atesta as especificações do TR e encaminha à SEMARH.

§ 3º - Superado os procedimentos desta fase, o pro-
cesso será encaminhado ao protocolo geral para envio à 
Secretaria Municipal de Finanças.

SEÇÃO II

GERÊNCIA CONTRATOS E  
ELABORAÇÃO DE CONVÊNIO

Art. 14. A Gerência de Contratos e Elaboração de Convê-
nios analisa a solicitação de aquisição de bens e serviços, e 
verifica o Termo de Referência e/ou projeto básico, se con-
templam todas as informações para a elaboração do edital. 

§ 1º - Caso o Termo de Referência e/ou projeto básico 
não esteja preenchido corretamente, a Gerência devolve 
à Unidade Solicitante para devidas correções que deverão 
ser realizadas. 

§ 2º - Estando o Termo de Referência e/ou projeto básico 
em plena conformidade, a Gerência de Contratos e Elabo-
ração de Convênios analisará o valor da aquisição.

SEÇÃO III

DA DISPENSA OU  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Art. 15. Será caso de dispensa por valor quando o cri-
tério legal se fundamentar no quesito valor, indicado no 
Termo de Referência e/ou projeto básico, for inferior a R$ 
8.000,00 (oito mil reais) para aquisição de materiais e ser-
viços ou R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para serviços de 
obras – engenharia. Nesta hipótese toma-se o procedi-
mento de: 

I - realizar cotação orçamentária do objeto a ser adquiri-
do no prazo de 15 (quinze) dias; 

II - conferir os dados dos orçamentos encaminhados, ob-
servando os seguintes critérios: 

a) descrições do produto; 

b) se a data é posterior ao pedido; 

c) assinatura do responsável; 

d) prazo de validade; 

e) condições de pagamento; 

f) carimbo da empresa com a descrição da sua constitui-
ção - CNPJ, Inscrição Estadual, endereço da sede da em-
presa, razão social, nome fantasia e telefone. 
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III - conferir os dados da empresa para constatar se: 

a) ela é ativa e regular; 

b) tem algum débito com o Município de Ibiraçu ou; 

c) consta impedimento fiscal com a Administração Pública. 

§ 1º - Estando os dados dos orçamentos incorretos, de-
ve-se solicitar a empresa licitante as devidas correções, 
quando sanáveis, ou descarta o orçamento e procura outra 
empresa licitante para orçar. 

§ 2º - Correto os dados do orçamento e estando a em-
presa habilitada a negociar com a Administração Pública, 
convalida-se o orçamento. 

§ 3º - De posse dos 03 (três) orçamentos válidos a, Co-
missão Permanente de Licitação (CPL), no prazo de 02 
(dois) dias deve-se tomar o procedimento de montar o 
mapa descritivo com todas as informações da empresa, 
preço da proposta, data de entrega e forma de pagamento 
para obter o resultado da melhor proposta à administra-
ção. 

§ 4º - Após a confecção do mapa, encaminha à Gerência 
para conferir os resultados e valores, se constatados: 

I - corretos os orçamentos, assina e finaliza o processo; 

II - incorretos nos orçamentos, solicita a correção ou 
substitui o orçamento e assina; 

§ 5º - Após o procedimento do parágrafo anterior a CPL 
arquiva a cópia do processo e envia o original à Secretaria 
consumidora. 

Art. 16. Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de lici-
tação, a CPL ao receber da Gerência, por despacho o pro-
cesso, analisa os requisitos de: 

I - descrição e detalhamento do bem ou serviço a ser ad-
quirido ou contratado; 

II - justificativa feita pelo Secretário solicitante; 

III - fundamento jurídico legal; 

IV - exigência mínima necessária exigida por lei; 

V - identificar o que vai ser adquirido. 

§ 1º - Estando o processo em inconformidade com os re-
quisitos do artigo anterior, devolve-se à Unidade Solicitan-
te para realizar as devidas correções. 

§ 2º - Contendo o Termo de Referência todos os elemen-
tos necessários, a CPL encaminha o processo à Procurado-
ria Geral do Município para parecer jurídico. 

§ 3º - A Procuradoria Geral do Município analisará o pe-
dido do Termo de Referência, percebendo irregularidades, 
indique-as e devolva o processo à Unidade Solicitante. 
Caso o pedido recaia sobre alguma particularidade que 
exige documentos, planilhas, relatórios, projetos básicos, 
executivos ou outros documentos indispensáveis, a Pro-
curadoria Geral do Município solicitará a complementação. 

§ 4º - Estando o processo em devida conformidade, a Pro-
curadoria Geral do Município, no prazo de até 15 (quinze) 
dias, emite parecer jurídico com a aprovação e encaminha 
à CPL. 

§ 5º - A CPL após parecer jurídico da Procuradoria Geral 
do Município, no prazo de 02 (dois) dias, realiza a dispen-
sa ou inexigibilidade, confere os documentos da empresa 
licitante e a proposta de preços cobrados pelos bens/servi-
ços. Caso estejam os documentos em desacordo, devolve 
à unidade solicitante para realizar as devidas correções 
exigidas. 

§ 6º - Estando os documentos da empresa licitante e a 
proposta de preço em conformidade, a CPL no prazo de 
03 (três) dias, elabora o extrato de dispensa ou inexigibi-
lidade de licitação e encaminha ao ordenador de despesa. 

§ 7º - A CPL, após concluir a etapa do parágrafo anterior 
dá publicidade, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dis-
posição do art. 26 da Lei 8.666/93. 

§ 8º - Havendo necessidade de contrato, a CPL confeccio-
nará e encaminhará à PGM para emitir parecer jurídico. 

§ 9º- Percebendo irregularidades, a PGM, devolve o con-
trato para correção. Não havendo inconformidade, assina 
e encaminha à Gerência. 

§ 10 - Não havendo contrato, a Gerência, encaminha có-
pia do processo à Secretaria solicitante para empenho.
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SEÇÃO IV

DA LICITAÇÃO

Art. 17. Não sendo caso de dispensa por valor, a Unida-
de solicitante assinará o Termo de Referência, elaborará 
a comunicação interna assinada pela Autoridade compe-
tente da Unidade Solicitante (Ordenador de Despesas) e 
encaminha ao Protocolo geral para autuar e encaminhar 
à Gerência. 

§ 1º - A CPL recebe e elabora a solicitação sobre disponibi-
lidade orçamentária e encaminha o processo à Secretaria 
de Finanças para colher parecer. 

§ 2º - A Secretaria de Finanças verifica se há disponibili-
dade Orçamentária: 

I - não havendo disponibilidade orçamentária encaminha 
o processo à Gerência com a informação da não disponi-
bilidade. 

II - havendo disponibilidade orçamentária, emite parecer 
autorizativo de reserva orçamentária e encaminha o pro-
cesso à Gerência com a informação da disponibilidade total 
ou parcial. 

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, sendo parcial a dis-
ponibilidade orçamentária e a Gerência constate a indispo-
nibilidade de contra partida orçamentária, envia o proces-
so com a informação da não disponibilidade, informando 
às Unidades a não disponibilidade e encaminha o processo 
à Gerência para dar o envio ao arquivo. 

Art. 18. Não sendo caso de dispensa por valor ou dispensa 
e inexigibilidade de licitação, a CPL elabora a minuta do 
edital no prazo de 15 (quinze) dias. 

Art. 19. A Gerência fazendo uso de discricionariedade po-
derá tomar o procedimento de: 

I - Não aprovar a compra e informar o motivo à unidade 
solicitante e depois determinar o arquivamento do pedido; 

II - Decide pela aprovação da aquisição; 

III - Verifica a modalidade de licitação; 

IV - Determina a modalidade e autoriza a continuidade do 
feito; 

V - Encaminha à Comissão de Licitação ou Pregoeiro. 

Parágrafo único. No caso do inciso II, entendendo a Ge-
rência que a modalidade sugerida pela Unidade solicitante 
não é a indicada, determinará outra modalidade. 

Art. 20. A CPL, Pregoeiro ou Responsável pelo edital, após 
parecer favorável, do ordenador de despesa elabora a mi-
nuta do edital e do contrato de acordo com a modalidade 
designada e encaminha à Procuradoria Geral do Município 
para colher parecer jurídico. 

Art. 21. A Procuradoria dará vista ao processo, observan-
do os princípios norteadores do ordenamento jurídico. 

§ 1º - Entendendo a Procuradoria que o processo está em 
desacordo, emitirá parecer jurídico circunstanciando e fun-
damentando todas as irregularidades, expondo os motivos 
e correções legais do edital, bem como e seus anexos, e 
devolve à Gerência para as devidas correções. 

§ 2º - Caso a Procuradoria convalide o processo, enviará 
à Gerência de Convênios e contratos parecer favorável à 
abertura da licitação.

Art. 22. A Gerência de Convênios e Contratos recebe o 
processo licitatório da Procuradoria e realiza nova análise 
da legalidade do feito, faz as necessárias alterações su-
geridas, e após a correção, estando o processo na devida 
forma legal, autoriza e encaminha à Comissão de Licitação 
e/ou Pregoeiro. 

SEÇÃO V

DO CONVITE

Art. 23. Convite é a modalidade de licitação entre inte-
ressados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados 
ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 03 
(três), pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o esten-
derá aos demais cadastrados na correspondente especia-
lidade que manifestarem seu interesse com antecedência, 
formaliza expressamente, em até 24 (vinte quatro) horas 
antes da apresentação das propostas. (vide art. 22, §3º, 
lei 8.666/93) 

§ 1o - Existindo na praça mais de 03 (três) possíveis inte-
ressados, a cada novo convite, realizado para objeto idên-
tico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, 
mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não 
convidados nas últimas licitações. 
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§ 2o - Quando, por limitações do mercado ou manifesto 
desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do 
número mínimo de licitantes exigidos no § 1o deste artigo, 
essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas 
no processo, sob pe na de repetição do convite, conforme 
disposição legal. 

Art. 24. Dos limites: 

I - para obras e serviços de engenharia o limite é até R$ 
150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); 

II - para compras e serviços não referidos no inciso ante-
rior o limite é até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

Art. 25. É dispensável a licitação quando não acudirem 
interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, 
não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, 
mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas; 

Art. 26. A Comissão de Licitação recebe o processo, da 
Gerência e dá continuidade ao certame, tomando os se-
guintes procedimentos: 

I - Agenda a data da licitação e publica o aviso no mural; 

II - Consulta o cadastro de fornecedores de produto/ser-
viço; 

III - Elabora o documento carta-convite (ofício) e envia 
para três empresas, no mínimo; 

IV - Certifica o comparecimento das três empresas convi-
dadas através de recibo de retirada do edital. 

§ 1º Não comparecendo nenhuma empresa no local, dia 
e hora disciplinados no convite, a licitação será declarada 
deserta e poderá a autoridade requisitante fazer sugestão 
a Gerência de contratação via dispensa. (vide art. 22, 
§7º, lei 8.666/93) 

§ 2º A Gerência, com o processo, devidamente autorizado 
pelo Prefeito Municipal, autoriza a compra por dispensa 
e encaminha à Procuradoria Geral Municipal para parecer 
jurídico. 

Art. 27. Na fase de habilitação abrir-se-ão os envelopes 
das empresas participantes e verificar-se a habilitação das 
empresas convidadas inabilitando-as ou não. 

§ 1o – Será inabilitada a empresa que estiver em desa-
cordo com o edital.

§ 2o - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou 
todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de 
Licitação, poderá fixar aos licitantes o prazo de três dias 
úteis para a apresentação de nova documentação ou de 
outras propostas escornadas das irregularidades, confor-
me previsão legal. (vide art. 48, § 3º, lei 8.666/93) 

Art. 28. Não havendo proponente habilitado, a Comissão 
de Licitação considerará fracassada a licitação e será en-
caminhado relatório à Unidade Solicitante informando o 
fracasso da licitação. 

Art. 29. Superada a fase de habilitação, a Comissão de 
Licitação analisa as propostas de preço das empresas ha-
bilitadas na primeira fase e declara vencedora do certame 
a proposta que ofertar o menor preço, em seguida enca-
minha os autos à autoridade competente da Unidade so-
licitante. 

Art. 30. Superada a fase de recurso legal, a CPL, no prazo 
de 03 (três) dias, a Gerência de Contratos e Elaboração de 
Convênios homologa o resultado da licitação e encaminha 
à autoridade competente da unidade solicitante para adju-
dicação do resultado.

SEÇÃO VI

DO PREGÃO

Art. 31. Para aquisição de bens e serviços comuns será 
adotada preferencialmente a licitação na modalidade de 
pregão. Para Administração Pública Municipal, consideram-
se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste 
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificações usuais no mercado. 

§ 1º - Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização 
de recursos de tecnologia da informação, nos termos de 
regulamentação específica. 

§ 2º - Será facultado, ao Município, a participação em 
bolsas de mercadorias no apoio técnico e operacional aos 
órgãos e entidades promotores da modalidade de pregão, 
utilizando-se de recursos de tecnologia da informação. 
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§ 3º - As bolsas a que se referem o § 2º deverão estar or-
ganizadas sob a forma de sociedades civis sem fins lucra-
tivos e com a participação plural de corretoras que operem 
sistemas eletrônicos unificados de pregões. 

Art. 32. A fase preparatória do pregão observará o se-
guinte: 

I - A autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências 
de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as 
sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 
inclusive com fixação dos prazos para fornecimento atra-
vés do TR; 

II - A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e 
clara, vedadas as especificações que, por excessivas, irre-
levantes ou desnecessárias, limitem a competição; 

III - Dos autos do procedimento constarão as justificativas 
das definições referidas nos inciso I e os indispensáveis 
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, 
bem como o orçamento, elaborados pelo órgão ou entida-
de promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem 
licitados; 

IV - A autoridade competente designará, dentre os ser-
vidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o 
pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição in-
clui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, 
a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem 
como a habilitação e adjudicação do objeto do certame ao 
licitante vencedor. 

Parágrafo único. A equipe de apoio deverá ser integrada 
em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo 
ou emprego da administração, preferencialmente perten-
centes ao quadro permanente do órgão ou entidade pro-
motora do evento. 

Art. 33. A Equipe de Pregão recebe o processo, da Gerên-
cia de Contratos e Elaboração de Convênios, e dá continui-
dade ao certame, tomando os seguintes procedimentos: 

I - corrige todo o edital, colhe assinatura do Pregoeiro, do 
Responsável pelo Edital e do Representante do Compra-
dor; 

II - agenda a data e hora do Pregão e publica aviso de 
abertura da licitação dando publicidade na forma da Lei; 

III - consulta o cadastro de fornecedores de produto/ser-
viço e estabelece preço de mercado. 

Art. 34. O Pregoeiro e equipe de Pregão agenda a data 
do evento e convoca os interessados por meio de publica-
ção de aviso de abertura de licitação modalidade Pregão, 

Diário oficial da União e/ou Estado e jornal de grande cir-
culação local e/ou nacional, e por meios eletrônicos, res-
peitando-se o prazo legal de 08 (oito) dias úteis antes da 
abertura do certame. 

§ 1º- Todo Pregão presencial, com valor estimado, inferior 
a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) será publica-
do aviso de abertura, com 08 (oito) dias úteis de antece-
dência no jornal de grande circulação local, Diário Oficial 
(quando for verba federal) e no site da Prefeitura. 

§ 2º - Todo Pregão presencial, com valor estimado, supe-
rior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e inferior 
a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) será 
publicado aviso de abertura da licitação, com 08 (oito) dias 
úteis de antecedência, no jornal de grande circulação local, 
Diário Oficial (qualquer verba) e no site da Prefeitura. 

§ 3º - Todo Pregão presencial, com valor estimado, supe-
rior a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), 
publicar-se-á aviso de abertura do certame com 08 (oito) 
dias úteis de antecedência no jornal de grande circulação 
regional e nacional, Diário Oficial União e no site da Pre-
feitura. 

§ 4º - O pregão eletrônico até R$ 650.000,00 (seiscentos 
e cinquenta mil reais) será iniciado com a convocação dos 
interessados por meio de publicação de aviso, observado 
os valores estimados para a contratação e os meios de 
divulgações a seguirem indicados: 

I - Até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais): 

a) Diário Oficial da União; 

b) Meio eletrônico, na internet; 

II - Acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 
reais) até R$ 1.300,000,00 (um milhão e trezentos mil 
reais): 

a) Diário Oficial da União; 

b) Meio eletrônico, na internet; e 

c) Jornal de grande circulação local. 

III - Superior a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos 
mil reais): 

a) Diário Oficial da União ; 

b) Meio eletrônico, na internet; e 

c) Jornal de grande circulação regional ou nacional. 
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Art. 35. Após a publicação aguarda-se o prazo legal para 
abertura do certame, salvo se houver impugnação do edi-
tal até 02 (dois) dias úteis antes da abertura do certame. 
As impugnações protocolizadas deverão ser instruídas com 
documentos que comprovem a legalidade e legitimidade 
do pedido e identifique o interessado, exceto do pregão 
eletrônico. 

§ 1º - Não ocorrendo impugnação protocolizada até 02 
(dois) dias antes da abertura do certame, o processo lici-
tatório segue procedimento normal. 

§ 2º - As impugnações protocolizadas fora do prazo previs-
to no § 1º, serão consideradas, intempestivas, e não serão 
apreciadas, salvo entendimento em contrário do Pregoeiro 
e da Gerência de Contratos e Elaboração de Convênios. 

§ 3º - Havendo impugnação protocolizada tempestiva-
mente, a Gerência de Contratos e Elaboração de Convê-
nios, através do pregoeiro, conferirá o pedido, a causa de 
pedir e os documentos que comprovam a legalidade e legi-
timidade do recorrente; havendo qualquer irregularidade, 
a impugnação será declarada improcedente na apreciação 
de seu objeto, comunicar-se-á aos interessados e o pro-
cesso segue procedimento normal. 

§ 4º - Sendo julgado procedente o pedido feito na impug-
nação, o Pregoeiro julgará o pedido em 24 (vinte e quatro) 
horas e junto com a Gerência de Contratos e Elaboração de 
Convênios, realizar-se-ão as correções necessárias no edi-
tal em forma de Adendo, e havendo alterações na formu-
lação da proposta, conceder-se-á novo prazo de 08 (oito) 
dias úteis para a realização da abertura do certame. Caso 
não haja alterações na formulação da proposta, realizar-
se-ão as correções necessárias em 24 (vinte e quatro) ho-
ras e mantém-se integralmente o texto do edital e data da 
sua abertura, comunicando o feito a todos os interessados. 

§ 5º - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante 
não o impedirá de participar do processo licitatório até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

Art. 36. Realizar-se-á a licitação Pregão no local, dia e 
hora indicados na publicação. 

§ 1º - Não comparecendo interessados, o Pregoeiro con-
siderará a licitação Pregão “deserta” e comunica a Gerên-
cia de Contratos e Elaboração de Convênios que envia o 
processo a Autoridade competente da Unidade Solicitante 
- Ordenador de Despesas - para conhecimento e decisão. 

§ 2º - Comparecendo pelo menos 01 (um) interessado, 
realizar-se-á a licitação, fazendo-se o credenciamento, 
após abrir-se-á envelope da proposta de preço e estando 
em conformidade com o preço de referência, verificar-se-á 
a habilitação do participante, e se atender aos requisitos 
do edital, será declarado vencedor do certame, e o Pre-
goeiro adjudicará o objeto ao vencedor, encaminhando o 
processo para homologação da autoridade competente. 

§ 3º - Comparecendo mais de uma empresa interessada, 
abrir-se-ão todos os envelopes das propostas de preço e 
verificar-se-á se atendem aos requisitos do edital, caso 
alguma proposta de preços não atenda às exigências do 
edital, esta será desclassificada pelo Pregoeiro. 

§ 4º - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou 
todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro po-
derá fixar aos licitantes o prazo comum a todos os parti-
cipantes da sessão pública, de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras pro-
postas. 

§ 5º - Habilitando-se uma ou mais empresa, as propostas 
de preço do menor para o maior, abrirá a etapa de lances 
verbais, até que as empresas parem de oferecer os lances, 
respeitadas as vantagens fixadas em Lei, caso haja previ-
são no edital. 

Art. 37. A empresa que ofertar o menor preço, e estando 
em conformidade com o preço de referência, será consa-
grada vencedora da primeira fase, em seguida será aberto 
apenas o seu envelope de habilitação. 

§ 1º - Caso constate que a habilitação, da empresa ven-
cedora, não atende aos requisitos do edital e não presente 
outra empresa classificada por preço, será concedido pra-
zo de 08 (oito) dias úteis para sanar a irregularidade. 

§ 2º - No caso do parágrafo anterior, estando empresa 
vencedora em inconformidade com a habilitação jurídica, 
esta será declarada inabilitada e presente outra empresa 
habilitada, será aberto o envelope da empresa seguinte na 
classificação de menor preço, sendo aberta nova negocia-
ção de preços com a empresa habilitada. 

§ 3º - Passando a empresa pela primeira e segunda fase, 
antes de declarar vencedora do certame abrirá o direito 
de manifestação de interposição de recurso, e caso não 
haja nenhuma manifestação, o Pregoeiro declarará a Ad-
judicação do Objeto do certame a empresa melhor classi-
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ficada como vencedora e os autos serão encaminhados à 
autoridade competente Ordenador de Despesas, para ho-
mologação. 

§ 4o - Após a finalização publica-se o resultado na forma 
da lei. 

Art. 38. Superada a fase de habilitação, a Comissão de 
Licitação analisa as propostas de preço das empresas ha-
bilitadas na primeira fase e declara vencedora do certame 
a proposta que ofertar o menor preço, em seguida enca-
minha os autos à autoridade competente. 

Art. 38. Superada a fase de recurso legal, a CPL, no prazo 
de 03 (três) dias, a Gerência de Contratos e Elaboração de 
Convênios homologa o resultado da licitação e encaminha 
a autoridade competente da unidade solicitante para adju-
dicação do resultado.

SEÇÃO VII

DA TOMADA DE PREÇO

Art. 40. Tomada de preços é a modalidade de licitação 
entre interessados devidamente cadastrados ou que aten-
dam a todas as condições exigidas para cadastramento até 
o terceiro dia anterior à data do recebimento das propos-
tas, observada a necessária qualificação. 

Art. 41. A Comissão de Licitação agenda a data do feito 
licitatório e publica com 15 (quinze) dias de antecedên-
cia quando critério de menor preço e com 30 (trinta) dias 
para critério técnica e preço, no Diário Oficial, em jornal de 
grande circulação e no site da Prefeitura quando for o caso. 

Art. 42. Não ocorrendo impugnação/questionado, até 05 
(cinco) dias antes do evento, o processo segue sua marcha 
normal. 

§ 1º - As impugnações fora do prazo legal não serão apre-
ciadas, salvo entendimento em contrário do Presidente da 
Comissão de Licitação. 

§ 2º - Havendo impugnação e sendo improcedente a apre-
ciação de seu objeto, comunicar-se-ão aos interessados e 
o processo segue o procedimento normal. 

§ 3º - Sendo procedente a impugnação realizar-se-ão as 
correções necessárias em 03 (três) dias úteis e haven-
do alterações na formulação da proposta, abrir-se-á novo 
prazo legal para a realização do certame, entre 15 (quin-

ze) ou 30 (trinta) dias conforme o critério. Caso não haja 
alterações na formulação da proposta, realizar-se-ão as 
correções necessárias, dá-se publicidade e mantém o pra-
zo inicial. 

Art. 43. Não comparecendo interessados será considera-
da deserta a licitação e o processo retornará ao seu início. 

Art. 44. Comparecendo pelo menos uma empresa, será 
aberto o envelope de habilitação e verificar-se-ão os requi-
sitos de habilitação jurídica. (vide art. 28, lei 8.666/93) 

§ 1º - Será declarada inabilitada a empresa que não 
preencher os requisitos do edital e abre-se prazo recursal 
na forma da lei. 

§ 2º - Estando todas as empresas inabilitadas, será decla-
rada a licitação fracassada pela CPL e será encaminhado o 
resultado a Gerência de Contratos e Elaboração de Convê-
nios para conhecimento e providências. 

§ 3º - Preenchidos os requisitos de habilitação, passa-se à 
segunda fase do certame, abrindo-se o envelope de propos-
ta de preço e verifica se preenche os requisitos do edital. 

§ 4º - Constatando-se que há uma ou mais empresas ha-
bilitadas na primeira e segunda fase, ordenar-se-á as pro-
postas de preço do menor para o maior e declarar-se-á a 
primeira colocada vencedora do certame, encaminhando os 
autos à Gerência de Contratos e Elaboração de Convênios.

Art. 45. Superada a fase de recurso legal, a CPL, no prazo 
de 03 (três) dias, encaminha a Gerência de Contratos e 
Elaboração de Convênios para homologar o resultado da 
licitação e encaminha a autoridade competente da unidade 
solicitante para adjudicar o resultado.

SEÇÃO VIII

DA CONCORRÊNCIA

Art. 46. Concorrência é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

Art. 47. Sendo licitação na modalidade Concorrência 
agendar-se-á a data do evento e verificar-se-á se a avalia-
ção das propostas será por: menor preço, melhor técnica 
ou técnica e preço. 
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§ 1º - Na concorrência, quando o contrato a ser celebrado 
contemplar regime de execução por empreitada integral, 
ou quando a licitação for do tipo “melhor técnica ou técni-
ca e preço”, publicar-se-á prazo para abertura do certame 
com 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência no Diário 
Oficial e em jornal de grande circulação, e no site da Pre-
feitura, caso o edital não seja cobrado para aquisição. 

§ 2º - Não sendo os critérios de julgamento do parágra-
fo anterior, publicar-se-á o prazo de abertura do certame 
com 30 (trinta) dias de antecedência no Diário Oficial, em 
jornal de grande circulação, e no site da Prefeitura caso o 
edital não seja cobrado para aquisição. 

Art. 48. Não ocorrendo impugnação do edital, até 05 (cin-
co) dias antes do evento, o processo segue procedimento 
normal. 

§ 1º - As impugnações, fora do prazo legal não serão apre-
ciadas, salvo entendimento em contrário do Presidente da 
Comissão de licitação. 

§ 2º - Havendo impugnação e sendo improcedente a apre-
ciação de seu objeto, comunicar-se-ão aos interessados e 
o processo toma o procedimento normal. 

§ 3º - Sendo procedente a impugnação realizar-se-ão as 
correções necessárias em 03 (três) dias úteis e haven-
do alterações na formulação da proposta, abrir-se-á novo 
prazo para a realização do certame, entre 30 (trinta) ou 45 
(quarenta e cinco) dias conforme a lei. 

SEÇÃO IX

DO CONTRATO

Art. 48. Declarado vencedor no certame e havendo previ-
são de contrato no edital, Gerência de Contratos e Elabo-
ração de Convênios o toma os seguintes procedimentos: 

I - Preenche o contrato e encaminha à Procuradoria para 
análise; 

III - Após, encaminha o contrato para colher assinatura 
do Prefeito; 

II - Após, convoca a licitante vencedora para assinar o 
contrato.

Art. 49. Estando o contrato assinado por seus signatários 
competentes, Gerência de Contratos e Elaboração de Con-
vênios: 

I - publica em forma de extrato no jornal de grande cir-
culação; 

II - distribui as vias do contrato aos setores competentes; 

Art. 50. Compete a Secretaria de Finanças – providenciar 
o empenho e encaminhar cópia à Gerência de Contratos e 
Elaboração de Convênios e nos casos:

I - quando bens encaminham para o setor de compras 
para emissão da ordem de fornecimento; 

II - quando serviço à mesma emite ordem de serviços. 

Art. 51 A gestão e a fiscalização da execução do contrato 
serão exercidas por servidor da prefeitura municipal devi-
damente designado, segundo as normas e procedimentos 
previstos em Instrução Normativa própria, que disporá 
também sobre outras regras sobre contratos e pagamentos. 

SEÇÃO X

DO TERMO DE REFERÊNCIA

Art. 52. São elementos obrigatórios em todo Termo de 
Referência: 

I- Descrição do Objeto – (Art. 14 e 40 da Lei nº 8.666/1993 
- Art. 3º, II da Lei nº 10.520/2002) O Termo de Referên-
cia deverá descrever e detalhar o objeto da contratação 
de forma precisa suficiente e clara, de forma a facilitar a 
identificação do que a Prefeitura pretende contratar, fican-
do vedadas as especificações excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias que limitem a competição.

II-Objetivo - indicar a finalidade básica da contratação, de 
forma clara, sucinta e direta, elencando os resultados espe-
rados na aquisição de produtos ou contratação de serviços.

III- Justificativa- (Art.3º, I e III da Lei nº 10.520/2002): 
Todo ato administrativo deve ser motivado. A justificativa 
deve apresentar elementos que demonstrem a existência 
da necessidade da contratação e do quantitativo solicitado. 
Deve ser breve e baseada na conveniência, necessidade 
e oportunidade da contratação, focar os objetivos que se 
pretende alcançar e os impactos positivos da contratação. 

Neste item, a unidade demandante deve descrever os be-
nefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação.
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IV- Das Especificações e Quantidades- deverá conter a 
definição detalhada, precisa e clara de todos os elemen-
tos que constituem o objeto, vedadas especificações que, 
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou 
frustrem a competição ou sua realização. 

As especificações devem observar as peculiaridades do 
mercado e os critérios de sustentabilidade ambiental. 

Caso a especificação seja muito extensa, este item deverá 
abordar aspectos gerais e remeter os detalhamentos em 
outra parte do Termo de Referência, normalmente em ane-
xo (especificações). 

É necessário fazer referência quando houver necessidade 
de agrupamento de itens em lotes, de acordo com a 
natureza do fornecimento e as peculiaridades do mercado. 

Todo material que serviu de base para elaboração das es-
pecificações como tabelas, catálogos, desenhos, fotos, en-
tre outros, deverá ser juntado aos autos da contratação. É 
imprescindível que seja elaborada uma planilha de especi-
ficações, comparando os itens para que seja possível aferir 
quais características atendem às necessidades da Prefeitu-
ra e quais produtos não são compatíveis. 

A especificação não pode ser direcionada para apenas 
um fabricante, a descrição deve abranger no mínimo 02 
(duas) ou mais marcas/fabricantes. 

Considerando a vedação de indicação exclusiva de marca, 
será admitida a previsão da similaridade através das ex-
pressões equivalente, similar ou de melhor qualidade. 

Quando for necessário e adequado inserir normas técnicas 
tais como ABNT/INMETRO ou exigência de laudos, quanto 
a padrões de qualidade obrigatória para aquisição de bens/
serviços, as regulamentações das referidas entidades de-
vem ser inseridas nos autos do processo de contratação.

A quantidade deve ser estimada de forma adequada, ob-
servando a existência de produtos em estoque/almoxa-
rifado, bem como a existência de contratos vigentes que 
possibilite a utilização, devendo tal informação constarem 
nos autos. 

No caso de contratação através de Sistema de Registro de 
Preços, adequado aos casos de fornecimento por demanda 
ou parcelado, o Termo de Referência deverá dispor sobre 
os quantitativos mínimo e máximo que serão adquiridos. 

Vedações quanto à especificação - Na definição do ob-
jeto a ser contratado, são vedadas as especificações que: 

a) sejam restritivas e impliquem limitação da competitivi-
dade do certame, exceto quando tecnicamente justificadas 
pelo responsável pela elaboração do Termo de Referência; 

b) direcionem ou favoreçam a contratação de uma empre-
sa específica (indicação de marca); 

c) não representem a real demanda da Prefeitura, não se 
admitindo especificações que sejam superiores às necessi-
dades, exceto quando tecnicamente justificadas pelo res-
ponsável pela elaboração do Termo de Referência; 

d) estejam defasadas tecnológica ou metodologicamente. 

V-Do Fornecimento da Prestação do Serviço- buscando 
esclarecer as condições da contratação, o Termo de Refe-
rência deve especificar as condições de fornecimento do 
produto ou prestação do serviço, a forma de entrega (in-
tegral, parcelada ou por demanda), bem como informar o 
endereço e horário de funcionamento da Prefeitura, onde 
deverá ser entregue o objeto ou prestado o serviço, e ain-
da no caso de fornecimento de produto, prever a forma de 
acondicionamento. 

Se for necessário agendar visita ou horário, informar como 
deverá ocorrer este contato (unidade responsável, servi-
dor designado, telefone e e-mail)

VI- Da garantia pelo fornecimento / prestação do serviço 
(Art. 15, I da Lei nº 8.666/1993) deve especificar o tipo de 
garantia solicitada (garantia contratual, garantia de mer-
cado, garantia estendida, assistência técnica no site, en-
tre outras), abrangendo o objeto/serviço como um todo e 
seus componentes conforme o caso.

VII-Amostra (Art. 75 da Lei nº 8.666/1993)-a necessida-
de de exigência de amostra deve ser justificada nos autos 
pela unidade requisitante. 

Esta previsão no Termo de Referência possibilita à Pre-
feitura certificar-se de que o objeto oferecido é, de fato, 
compatível com as exigências da contratação antes da ho-
mologação/ratificação. 

O Termo de Referência deve estabelecer os critérios obje-
tivos de análise, detalhadamente especificados, bem como 
o prazo para apresentação de amostras. 

Esta etapa não deve restringir a participação de potenciais 
competidores situados em outros estados da federação, 
comprometer a celeridade do processo e impor ônus des-
necessários aos futuros contratados. 

O Termo de Referência deve mencionar se a amostra fará 
parte ou não do quantitativo a ser entregue após posterior 
aprovação do objeto.

VIII-do prazo de entrega/prestação de serviço e crité-
rios de recebimento-para esclarecer e facilitar as regras 
da contratação é necessário que o Termo de Referência 
estabeleça o prazo de entrega de produtos ou prestação 
de serviços, em conformidade com as práticas usuais de 
mercado, com amparo nas informações obtidas nos orça-
mentos da etapa de cotação de preços. 

Os prazos previstos no Termo de Referência serão especi-
ficados no contrato, ata de registro de preços, ordem de 
serviço ou ordem de fornecimento. 

Tais previsões devem ser objetivas, inclusive quanto à 
possibilidade de prorrogação de prazo, concedido a critério 
da Prefeitura. 

O Termo de Referência deve contemplar os critérios e pra-
zos de recebimento provisório e definitivo, informar o local 
onde será recebido, o servidor, assim como as formas de 
contato por telefone ou e-mail.
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IX-O Termo de Referência deve estabelecer claramente os 
procedimentos de fiscalização contratual, buscando desde a 
origem da contratação dispor sobre a forma e as ferramen-
tas utilizadas para a verificação do cumprimento das regras 
estabelecidas no Edital, Termo de Referência e Contrato. O 
Termo de Referência deve estabelecer claramente os proce-
dimentos de fiscalização contratual, buscando desde a ori-
gem de a contratação dispor sobre a forma e as ferramen-
tas utilizadas para a verificação do cumprimento das regras 
estabelecidas no Edital, Termo de Referência e Contrato. 

As competências de fiscalização estão dispostas na Instru-
ção Normativa que estabelece Normas de Gestão e Fisca-
lização de Contratos da Prefeitura. O Termo de Referência 
deve estabelecer claramente os procedimentos de fiscali-
zação contratual, buscando desde a origem de a contrata-
ção dispor sobre a forma e as ferramentas utilizadas para 
a verificação do cumprimento das regras estabelecidas no 
Edital, Termo de Referência e Contrato. 

X- Da responsabilidade pela fiscalização- Este item obje-
tiva informar qual Unidade da Estrutura Organizacional da 
Prefeitura será responsável pelo acompanhamento e fisca-
lização da contratação. 

Deverá ser feita por fiscal designado (a) pela Prefeitura 
para acompanhar a contratação.

XI- Das obrigações e responsabilidades da contratada-
-(art.55 e art. 66 Lei nº 8.666/1993) -Considerando que as 
obrigações das partes são importante elemento da contra-
tação, o Termo de Referência deve especificar de forma cla-
ra e objetiva os deveres e responsabilidades da Contratada. 

É necessário que todos os elementos e informações que 
se fizerem necessários ao cumprimento do Contrato sejam 
dispostos. 

A identificação das obrigações na etapa de planejamento 
privilegia a boa elaboração do contrato administrativo.

XII. Das obrigações e responsabilidades do contratante 
-(art.55 e art. 66 Lei nº 8.666/93)

A mesma lógica descrita acima vale para os deveres e res-
ponsabilidades da Prefeitura. 

XIII- Das penalidades (Art. 86 da Lei nº 8.666/1993- 
Art.3, inciso I da Lei nº 10.520/2002) - O objetivo deste 
item é disciplinar os casos onde o descumprimento total 
ou parcial de obrigação contratual pode acarretar aplicação 
de penalidades. As penalidades administrativas devem ter 
caráter pedagógico e aplicação razoável, de forma a possi-

bilitar sua real aplicação, a fim de evitar falhas na execução 
da contratação.

XIV- Da forma de pagamento - O Termo de Referência 
deve estabelecer as condições e o prazo de pagamento, 
considerando as características da contratação.

XV-Da dotação orçamentária (Art. 14 da Lei nº 
8.666/1993)-O Termo de Referência deve prever qual ação 
e elemento de despesa serão utilizados para a contratação.

XVI- Do valor da contratação e da aceitabilidade da pro-
posta (Art. 15, e Art. 40 da Lei nº 8.666/1993): - A iden-
tificação do valor de mercado é crucial para o sucesso da 
contratação. Neste sentido, o Termo de Referência deve 
estabelecer o parâmetro de preço que será aceito (con-
siderando as peculiaridades da contratação) e o critério 
adotado para avaliação das propostas (item ou lote). 

O parâmetro de preço é fundamental para a análise do 
julgamento das propostas no certame, assim como o cabi-
mento de contratação direta em razão de valor. 

As exigências e condições do mercado, tais como especi-
ficação, qualidade, desempenho, prazos de entrega, pres-
tação de serviço, execução e garantia, são cruciais para a 
identificação do valor da contratação.

XVII- Das Disposições Gerais - Este item do Termo de Re-
ferência deve indicar informações relevantes para a con-
tratação que não se enquadram nos itens antecedentes. 

Pode ser utilizado também para reforçar alguma informa-
ção imprescindível para a contratação.

Art. 53 O Termo de Referência será elaborado pela unida-
de requisitante. As solicitações de natureza complexa ou 
específica deverão ser elaboradas ou supervisionadas por 
um profissional ligado à área do objeto solicitado, que te-
nha conhecimento técnico sobre o objeto. Deverá constar 
nome, cargo, matrícula do servidor e do responsável pela 
unidade requisitante.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES

Art. 54. As licitações para a execução de obras e para a 
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo 
e, em particular, à seguinte sequência: 
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I - Projeto básico ou termo de referência;

II - Projeto executivo; 

III - Execução das obras e serviços. 

Art. 55. As obras e serviços poderão ser executados nas 
seguintes formas: 

I - execução direta; 

II - execução indireta, nos seguintes regimes:

a) empreitada por preço global; 

b) empreitada por preço unitário; 

c) tarefa; 

d) empreitada integral. 

Art. 56. O julgamento das propostas será objetivo, deven-
do a Comissão de Licitação ou o responsável pelo convite 
realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os 
critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e 
de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, 
de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pe-
los órgãos de controle. 

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de 
licitação, exceto na modalidade concurso: 

I - a de menor preço - quando o critério de seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração determinar 
que seja vencedor o licitante que apresentar a proposta de 
acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar 
o menor preço; 

II - a de melhor técnica; 

III - a de técnica e preço; 

IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de 
bens ou concessão.

§ 2º - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a 
classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato 

público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 
vedado qualquer outro processo. 

§ 3º - No caso da licitação do tipo "menor preço", entre os 
licitantes considerados qualificados a classificação se dará 
pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, 
no caso de empate, exclusivamente o critério previsto no 
parágrafo anterior. 

Art. 57. Os tipos de licitação melhor técnica ou técnica 
e preço serão utilizados exclusivamente para serviços de 
natureza predominantemente intelectual, em especial na 
elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão 
e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, 
em particular, para a elaboração de estudos técnicos pre-
liminares e projetos básicos e executivos, ressalvado as 
exceções legais. 

CAPÍTULO VIII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 58. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos as-
sim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação bem 
como de manter o processo de melhoria contínua. 

Art. 59. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste 
documento poderão ser obtidos junto à Unidade Central de 
Controle Interno que, por sua vez, por meio de auditoria 
interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por 
parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

Art.60. Compõe também esta Instrução Normativa os flu-
xogramas nos anexos I,II,III,IV,V.

Art.61. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir 
da data de sua publicação. 

Ibiraçu, 26 de Agosto de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal de Ibiraçu

LETÍCIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos
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ANEXO I

FLUXOGRAMA INICIAL DE LICITAÇÃO
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ANEXO II

FLUXOGRAMA DISPENSA DE INEXIGILIDADE
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ANEXO III

FLUXOGRAMA TIPO “MENOR PREÇO”
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ANEXO IV

FLUXOGRAMA TIPO “TÉCNICA e PREÇO”
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ANEXO V

FLUXOGRAMA DE PREGÃO PRESENCIAL
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PORTARIA 16.424/15
Publicação Nº 24059

PORTARIA Nº 16.424/2015

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA QUE ESPECÍFICA.

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

R E S O L V E :

Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora, MARIA APARECI-
DA NICOLAU OLIVEIRA, ocupante do cargo contratado 
de AUXILIAR DE SAUDE BUCAL, a partir de 03.09.2015.

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

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 03 de 
setembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 03 de setembro de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração  

e Recursos Humanos

PORTARIA 16.425/15
Publicação Nº 24061

PORTARIA Nº 16.425/2015

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA QUE ESPECÍFICA.

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

R E S O L V E :

Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora, MARIA ANTONIA 
ROSA, ocupante do cargo contratado de SERVENTE, a 
partir de 31.08.2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 31.08.2015, 
revogados as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 03 de 
setembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 03 de setembro de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.426/15
Publicação Nº 24062

PORTARIA N.º 16.426/2015

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA DE 
PESSOA DA FAMÍLIA.

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

Considerando o pedido formulado pela servidora ANGELA 
TEREZA GRATZ, mediante Processo Administrativo n.º 
2842/2015.

Considerando o que dispõe o art. 153 Lei Municipal n.º 
2.762/2007.

R E S O L V E :

Art. 1º. Conceder licença por motivo de doença em pessoa 
da família a servidora ANGELA TEREZA GRATZ no prazo 
de 10 (dez) dias, ocupante do cargo SERVENTE, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 17.08.2015. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos em 17.08.2015, revogados 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, 03 de se-
tembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 03 de setembro de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração  

e Recursos Humanos
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PORTARIA 16.427/15
Publicação Nº 24063

PORTARIA Nº. 16.427/2015

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A 
SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

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

Considerando o que dispõe a Lei Municipal n.º 2.762/2007.

Considerando o pedido formulado mediante Processo Ad-
ministrativo n.º 2916/2015;

R E S O L V E :

Art. 1º. Conceder licença para tratamento de saúde por 
prazo de 30 (trinta) dias a servidora MARUSA LENA GUI-
DOLINI GRIPPA, ocupante do cargo de PROFESSOR 
MAPA - III - 8, lotada na Secretaria Municipal de educa-
ção, a partir de 23.07.2015.

Parágrafo Único. Os primeiros 15 (quinze) dias deverão 
ser custeados pelo Município e o restante da licença será 
custeado pelo IPRESI.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos em 23.07.2015, revoga-
das as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 
16.418/2015.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu - ES, 03 de se-
tembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 03 de setembro de 2015. 

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.428/15
Publicação Nº 24065

PORTARIA Nº. 16.428/2014.

NOMEIA AUTORIDADE SANITÁRIA NO ÂMBITO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

R E S O L V E :

Art. 1º. Nomear os Servidores Municipais abaixo, como 
AUTORIDADE SANITÁRIA no âmbito da Vigilância Sa-
nitária Municipal da Secretaria Municipal de Saúde de Ibi-
raçu/ES:

1) VIVIANE BARBOSA SFALSIN – Secretária de Saúde

2) CINTIA FURIERI – Médica Veterinária

3) CLEIDE BEATRIZ GASPARINI DA SILVA – Enfermeira

4) DELZIENE SANTOS BIANCHESSI – Agente de Vigi-
lância Sanitária

5) HEVELLY ALPOIN PIRES MODENESI - Farmacêutica

6) WALLACE NUNES OLIVEIRA – Agente de Vigilância 
Sanitária 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando as disposições em contrário, especial-
mente a Portaria 16.021/2014.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 03 de 
setembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, em 03 de setembro de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos 
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PORTARIA 16.429/15
Publicação Nº 24066

PORTARIA Nº. 16.429/2015.

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

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

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

Considerando o Processo administrativo nº 3090/2015;

R E S O L V E :

Art. 1º. Nomear servidora contratada por tempo determi-
nado, JEISIANE REIS BARBOZA para ocupar o cargo de 
RECEPCIONISTA, a partir de 25.08.2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 25.08.2015, 
revogadas às disposições em contrário. 

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 03 de 
setembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal  
de Administração em 03 de setembro de 2015

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.430/2015
Publicação Nº 24067

PORTARIA Nº. 16.430/2015.

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

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

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

Considerando o Processo administrativo nº 3090/2015;

R E S O L V E :

Art. 1º. Nomear servidora contratada por tempo deter-
minado, FERNANDA CORDEIRO para ocupar o cargo de 
RECEPCIONISTA, a partir de 27.08.2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 27.08.2015, 
revogadas às disposições em contrário. 

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 03 de 
setembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 03 de setembro de 2015

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.431/2015
Publicação Nº 24068

PORTARIA Nº. 16.431/2015.

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

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

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

Considerando o Processo administrativo nº 3090/2015;

R E S O L V E :
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Art. 1º. Nomear servidora contratada por tempo deter-
minado, ILMA TONON PEREIRA para ocupar o cargo de 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM, a partir de 25.08.2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 25.08.2015, 
revogadas às disposições em contrário. 

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 03 de 
setembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 03 de setembro de 2015

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.432/15
Publicação Nº 24069

PORTARIA Nº 16.432/2015

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA QUE ESPECÍFICA.

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

R E S O L V E :

Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora, MARIA DA PE-
NHA SFALSIN, ocupante do cargo contratado de TÉCNI-
CO DE ENFERMAGEM, a partir de 03.09.2015.

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

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 03 de 
setembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 03 de setembro de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.433/15
Publicação Nº 24070

PORTARIA Nº 16.433/2015

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA QUE ESPECÍFICA.

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

R E S O L V E :

Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora, ELIENE SANTOS 
LIMA ZUCOLOTTO, ocupante do cargo contratado de AU-
XILIAR ADMINISTRATIVO, a partir de 02.09.2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02.09.2015, 
revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 03 de 
setembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 03 de setembro de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos
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PORTARIA 16.434/15
Publicação Nº 24071

PORTARIA Nº 16.434/2015.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

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

Considerando o requerimento de férias encaminhado pela 
Divisão de Recursos Humanos, através do Processo Admi-
nistrativo nº 1552/2015;

Considerando o que dispõe o inciso XVII, do art. 7º da 
Constituição Federal;

R E S O L V E :

Art. 1º. Conceder ao servidor JOAO CARLOS DO NAS-
CIMENTO, ocupante do cargo efetivo de MOTORISTA DE 
VEÍCULOS PESADOS, férias regulamentares a que tem 
direito, referente ao período aquisitivo de 02.06.2014 a 
01.06.2015, que serão gozadas a partir de 11.09.2015 a 
30.09.2015.

Art. 2º. Conceder ainda 1/3 do vencimento, com base no 
inciso XVII, do art. 7º da Constituição Federal.

Art. 3º. Concede ainda a conversão de 1/3 em dinheiro, 
conforme § 5º, do art. 106 da Lei Municipal nº 2.926/2008.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, gerando seus efeitos a partir de 11.09.2015, revo-
gadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 03 de 
setembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, em 03 de setembro de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PP085/2015
Publicação Nº 24051

 AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 

085/2015

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que re-
alizará às 09horas do dia 24/09/2015, Licitação na 
Modalidade PP. Objeto Aquisição de materiais de consumo 
(jardinagem), para atender a SEMDERMA.Proc. 4374/14. 
Repetição do PP 061/2015 O edital e seus anexos deverão 
ser solicitados através do email licitação@ibiracu.es.gov.br 
ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br. 

Angela Mª. T. Polezeli

Pregoeira 

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
293/14

Publicação Nº 24080

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 293/14

Contratante: Município de Ibiraçu/ES. Contratado: 
CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM 
ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, inscrito no CNPJ nº. 
01.185.758/0001-04. TP 008/14. Objeto: Prestação de 
serviços de planejamento, organização, realização e pro-
cessamento de resultados, de concurso público para pro-
vimento dos cargos da estrutura administrativa. “Adita o 
valor de R$ 29.122,50 ao contrato original, que passa de 
R$ 116.490,00 para R$ 145.612,50”. O presente Termo 
Aditivo gera efeitos a partir de 31/07/15.

Ibiraçu, 11 de agosto de 2015.

Eduardo M. Zanotti

Prefeito Municipal

mailto:licitação@ibiracu.es.gov.br


09/09/2015 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 340

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 75

RGF_ANEXO_VII_PM IBIRACU 1 SEMESTRE 2015-NOVO 
Publicação Nº 24052

 

 LRF, art. 48 - Anexo VII R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR

Receita Corrente Líquida 30.939.173,86

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 15.458.060,43 49,96%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00> 16.707.153,88 54,00%
Limite Prudencial  (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30> 15.871.796,19 51,30%

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 37.127.008,63 120,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias 0,00 0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 6.806.618,25 22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas - 16,00% 4.950.267,82 16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Op.de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00% 2.165.742,17 7,00%

INSCRIÇÃO EM Disponibilidade Caixa Líquida
RPNP Antes da Inscrição em RPNP

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos 0,00 0,00
FONTE: 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

SAMIRA MAZIOLI
CONTADORA CRC 15743/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

LUIZ ALBERTO SANCHES

CONTROLADORA INTERNA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2015- JANEIRO A JUNHO DE 2015

RESTOS A PAGAR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MYRELA BARBARIOLI

Câmara muniCiPal

PROJETO DE RESOLUÇÃO CMI N.° 007/2015
Publicação Nº 24084

PROJETO DE RESOLUÇÃO CMI N.° 007/2015.

Dispõe sobre a aprovação da Instrução Normativa 
‘Sistema de Recursos Humanos - SRH n.° 01/2015’, 
expedida pela Diretoria Geral da Câmara.

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

Faço saber que o Plenário aprovou e eu promulgo a se-
guinte Resolução:

Art. 1º. Fica aprovada a Instrução Normativa ‘Sistema de 
Recursos Humanos – SRH n.º 01/2015’, expedida pela Di-
retoria Geral da Câmara.

Parágrafo único. A instrução normativa acima referida 
constitui parte integrante desta Resolução.

Art. 2º. Caberá à Unidade Central de Controle Interno a 
divulgação da Instrução Normativa ora aprovada.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Plenário Jorge Pignaton, em 27 de agosto de 2015.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR
Presidente

HERMES MARCIANO DA SILVA
Vice-Presidente

ROBERTO CARLOS RAMALHO
Secretário
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO CMI 
N.° 007/2015

Exmos. Srs. Vereadores.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ibiraçu, visando 
atender os termos da Resolução n.º 227, de 25 de agosto 
de 2011, alterada pela Resolução nº 257, de 07 de março 
de 2013, ambas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo vem apresentar a presente proposição, 
que tem por escopo aprovar a Instrução Normativa ‘Siste-
ma de Recursos Humanos – SRH n.º 01/2015’, expedida 
pela Diretoria Geral da Câmara.

A Instrução Normativa SRH n°. 01/2015 tem por finali-
dade o suprimento, avaliação, promoção e desenvolvimen-
to das Políticas de Recursos Humanos, bem como contro-
lar as atividades relativas ao cadastro e registro da vida 
funcional do servidor, preparação da folha de pagamento 
e incentivar a valorização do servidor público, por meio de 
ações permanentes de capacitação e disciplinar os proce-
dimentos relativos aos atos de administração de pessoal, 
com objetivo de padronizar as rotinas do Sistema de Re-
cursos Humanos da Câmara Municipal de Ibiraçu.

Portanto, pede-se aos nobres colegas que aprovem por 
unanimidade o presente Projeto, fazendo com que se pos-
sa cumprir a legislação pertinente relativa aos procedi-
mentos de Controle Interno, nos termos do Guia de Orien-
tação para implantação do sistema fornecido pelo Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo.

Assim, estamos certos de que a presente proposição será 
acolhida na forma como apresentada, por unanimidade 
dos nobres integrantes desta Câmara Municipal.

Plenário Jorge Pignaton, em 27 de agosto de 2015.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

HERMES MARCIANO DA SILVA 

Vice-Presidente

ROBERTO CARLOS RAMALHO

Secretário

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA DE RECURSOS 
HUMANOS SRH N.° 001/2015

Versão: 01

Aprovação em:

Ato de aprovação: 

Unidade Responsável: Diretoria Geral da Câmara

I - DAS FINALIDADES

O setor de Recursos Humanos tem por finalidade o supri-
mento, avaliação, promoção e desenvolvimento das Polí-
ticas de Recursos Humanos, bem como controlar as ativi-
dades relativas ao cadastro e registro da vida funcional do 
servidor, preparação da folha de pagamento e incentivar a 
valorização do servidor público, por meio de ações perma-
nentes de capacitação e disciplinar os procedimentos rela-
tivos aos atos de administração de pessoal, com objetivo 
de padronizar as rotinas do Sistema de Recursos Humanos 
da Câmara Municipal de Ibiraçu.

II - DA ABRANGÊNCIA

A presente instrução abrange todas as unidades da estrutu-
ra organizacional da Câmara Municipal de Ibiraçu, que dão 
origem aos procedimentos da administração de pessoal.

III - DOS CONCEITOS

1. Administração de Pessoal

Trata das rotinas de pessoal, tendo sob sua responsabili-
dade a administração dos eventos burocráticos decorren-
tes dos vínculos de trabalho.

2. Admissão 

É o ingresso de servidor nos quadros da Administração 
Pública. A admissão para cargo público compreende a no-
meação, a posse e o exercício.

3. Exoneração/Demissão

É o ato administrativo constitutivo que tem por escopo a 
extinção da relação jurídico-funcional entre o servidor e a 
Câmara Municipal de Ibiraçu. A exoneração pode ser mo-
tivada a pedido, por iniciativa do próprio servidor, ou ex 
officio pela Administração Pública.

A demissão é o ato administrativo que determina a quebra 
do vínculo entre o Poder Público e o servidor, possui ca-
ráter punitivo, quando do cometimento de falta funcional 
pelo servidor, podendo inclusive desdobrar-se em demis-
são (pura e simples), e demissão a bem do serviço público.

4. Transferência

É o deslocamento do servidor para desempenhar as fun-
ções em outra Unidade Administrativa, podendo caracteri-
zar alteração de subordinação e/ou dotação orçamentária, 
observada a regra do Estatuto do Servidor Público Munici-
pal de Ibiraçu.

5. Afastamento

Caracteriza-se como afastamento a dispensa temporária 
do servidor, do exercício integral das atividades inerentes 
ao seu cargo. Em caso de afastamento para disputar elei-
ções o servidor, deve observar fielmente a Constituição 
Federal, e as leis complementares aplicáveis à matéria.
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6. Horas Extraordinárias

São horas trabalhadas excedente ao período normal 
definido por legislação.

7. Cargos Públicos

São as mais simples e indivisíveis unidades de compe-
tência a serem expressadas por um agente, previstas em 
número certo, com denominação própria, retribuídas por 
pessoas jurídicas de Direito Público e criadas por lei. Os 
cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preen-
cham os requisitos estabelecidos em Lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da Constituição Federal, em art. 
37, I e II, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19/98.

8. Cargo em Comissão

É aquele cujo provimento dá-se independentemente de 
aprovação em concurso público e destina-se unicamente 
às atribuições de direção, chefia e assessoramento, 
caracterizando-se pela transitoriedade da investidura, na 
forma do art. 37, II, parte final, da Constituição Federal. 
Pode ser preenchido por pessoa que não seja servidor de 
carreira, observado o percentual mínimo reservado pela lei 
ao servidor efetivo.

9. Função de Confiança

É de livre nomeação e exoneração da autoridade com-
petente, representa um acréscimo salarial – geralmente 
na forma de “gratificação” – paga ao servidor efetivo que 
exerce atribuição de chefia, direção ou assessoramento. A 
função de confiança também é chamada de “função gra-
tificada” e deve ser instituída quando não se justificar a 
criação de cargo comissionado. A designação de função de 
confiança não constitui situação permanente e sim vanta-
gem transitória pelo efetivo exercício da função.

10. Concursos Públicos

É o meio utilizado pela Administração para selecionar, 
impessoal e igualitariamente, candidatos a cargos de pro-
vimento efetivo. O concurso público será de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexi-
dade do cargo, na forma prevista na Constituição Federal, 
conforme disposto no art. 37, II, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional n.º19/98. Observados os princípios 
constitucionais que regem o tema.

11. Convocação 

É o ato por meio do qual a Administração convoca o can-
didato aprovado em concurso público, para comparecer ao 
local por ela designado e satisfazer as exigências previstas 
em edital;

12. Provimento

É a forma de acesso para cargo público com a designação 
de seu titular;

13. Exercício 

É o efetivo desempenho das atribuições do cargo.

14. Nomeação

É o ato formal de provimento em cargo público em caráter 
efetivo ou em comissão, realizado pela Mesa Diretora.

15. Posse 

É o ato de investidura em cargo público, por meio de ato 
solene, em que a autoridade competente e o nomeado as-
sinam o respectivo termo do qual constam as atribuições, 
os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao 
cargo ocupado. Devendo ser, no caso da Câmara Munici-
pal de Ibiraçu, observados os requisitos do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Poder Legislativo do Município de 
Ibiraçu.

16. Servidor Público

É a pessoa legalmente investida em cargo público remu-
nerada pelo Erário.

17. Cumulação de Cargos

É o exercício concomitante e lícito de dois cargos públicos 
pelo mesmo servidor, desde que haja compatibilidade de 
horários, e se trate de dois cargos de professor, ou de um 
cargo de professor com outro técnico ou científico, ou ain-
da de dois cargos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas.

18. Estágio Probatório

É o período de 03 (três) anos pelo qual um servidor público 
concursado, nomeado para cargo de provimento efetivo, 
passa por um processo de avaliação no cargo, a fim de 
conduzi-lo à garantia da estabilidade.

19. Estabilidade

A estabilidade consiste em atributo inerente aos cargos 
públicos de provimento efetivo. A estabilidade permite o 
desempenho legal e moral das funções atribuídas ao ser-
vidor.

A estabilidade não é automática, já que o servidor públi-
co a adquire após decorrido o prazo de (03) três anos de 
efetivo exercício, a teor do que estabelece o art. 41 da 
CRFB/1988.

20. Vacância 

É a não ocupação de um cargo público por servidor, nos 
termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Le-
gislativo.

21. Classe

É o conjunto de cargos correlacionados a partir de 
sua natureza, objetivos, legislação, atribuições, 
relacionamentos e demais especificidades que justificam 
tratamento diferenciado no âmbito da Administração.

22. Carreira

É o conjunto de classes da mesma profissão ou atividade 
escalonadas segundo a hierarquia do serviço, para aces-
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so privativo dos titulares dos cargos que a integram, me-
diante provimento originário. O conjunto de carreiras e de 
cargos isolados constitui o quadro permanente do serviço 
da Câmara Municipal. As carreiras iniciam e terminam nos 
respectivos quadros.

23. Quadro

É o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções 
gratificadas da Câmara Municipal. O quadro pode ser per-
manente ou provisório, mas sempre estanque, não admi-
tindo promoção ou acesso de um para outro.

24. Cargo de Carreira

É o que se escalona em classes, para acesso privativo de 
seus titulares, até o cargo da mais alta hierarquia profis-
sional.

25. Promoção

É o movimento ascendente dentro da carreira. 

26. Vencimento

É a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, 
com valor fixado em lei, sendo vedada sua vinculação.

27. Remuneração

É o montante composto pelo vencimento do cargo acrescido 
dos adicionais e gratificações aos quais o servidor público 
faz jus.

28. Subsídio

É a retribuição pecuniária exclusiva, fixada em parcela úni-
ca, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 
remuneratória. 

29. Provento

É a retribuição pecuniária paga ao exercente de cargo pú-
blico quando passa da atividade para a inatividade.

30. Pensão

É a retribuição pecuniária paga às pessoas a quem a lei 
atribui à condição de beneficiárias do servidor público fa-
lecido.

IV - DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR

1. Lei Municipal n.º 2.642/2005 (Estrutura Administrativa 
Organizacional da CMI.)

2. Constituição Federal de 1988;

3. Lei Federal 4.320/64;

4. Lei Complementar n.° 101/2000;

5. Lei Complementar n.° 135/2010 (Lei da Ficha Limpa)

6. Lei Municipal n.º 2.641/2005 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Poder Legislativo)

7. Legislação do Imposto de Renda e Previdência;

8. Demais legislações pertinentes ao assunto.

V - DAS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E 
COMPETÊNCIAS.

1. Ao Responsável pelo setor de Recursos Humanos 
compete:

a) Promover a divulgação da Instrução Normativa, man-
tendo-a atualizada; Orientar os setores executores e su-
pervisionar sua aplicação; 

b) Promover discussões técnicas com os setores execu-
tores e com o setor responsável pela Unidade Central de 
Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser ob-
jeto de alteração, atualização ou expansão.

c) Fixar no quadro de aviso desta Casa de Leis, mensal-
mente, os servidores em gozo de férias.

1.1. Compete ao setor de RH encaminhar à Contabi-
lidade todo dia 30 de cada mês os seguintes docu-
mentos:

a) O valor bruto da folha

É o valor específico de cada item que envolve a folha, 
como por exemplo, apropriação das férias, apropriação do 
13º salário, salários a pagar, férias pagas, etc., devida-
mente atestado pelo responsável do setor.

A folha deve ser encaminhada por centro de custo. Ex: 
Folha de Servidores Efetivos; Comissionados; etc.

b) A apropriação das Férias

A cada mês será registrado uma despesa referente a 1/12 
avos que é o valor das férias que o funcionário tem de 
direito a cada mês trabalhado. Observar que as férias cor-
respondem ao valor da remuneração mais 1/3. A Divisão 
de Recursos Humanos deverá encaminhar relatório mensal 
com as apropriações mensais de férias e encargos sociais 
à Contabilidade até o dia 30 de cada mês.

c) A apropriação do 13º Salário

A cada mês será registrado uma despesa referente a 1/12 
avos que é o valor do décimo terceiro salário que o funcio-
nário tem de direito a cada mês trabalhado. Cabe a Divisão 
de Recursos Humanos encaminhar mapa com as apropria-
ções de 13º Salário à Contabilidade até o dia 30 de cada 
mês.

d) A apropriação do INSS Patronal

O reconhecimento da despesa ocorrerá no último dia do 
mês, que é quando se conclui o fato gerador. Ressaltando 
o dever de fazer o lançamento por competência do INSS 
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Patronal sobre Férias e 13º Salário, além da Folha Mensal, 
cabendo a Divisão de Recursos Humanos a elaboração do 
Resumo de INSS Patronal e enviá-lo à contabilidade todo 
dia 30 de cada mês.

e) A apropriação do IPRESI Patronal

O reconhecimento da despesa ocorrerá no último dia do 
mês, que é quando se conclui o fato gerador. Lembran-
do que deve-se fazer o lançamento por competência do 
IPRESI Patronal sobre Férias e 13º Salário, além da Folha 
Mensal. Da mesma forma, será encaminhado à contabili-
dade resumo da contribuição previdenciária Patronal todo 
dia 30 de cada mês.

f) Liquidação da Folha de Pagamento e Obrigações 
Patronais

A pessoa responsável pela Divisão de Recursos Humanos 
deverá atestar a despesa relacionada a folha de pagamen-
to dos servidores e obrigações patronais que será enviada 
para a contabilidade, com base no livro de pontos, ou ou-
tro meio de comprovação da frequência de trabalho. As 
informações que envolvem a despesa com folha de paga-
mento do servidor devem ser enviadas para contabilidade 
tempestivamente para registro no sistema contábil.

g) As Contribuições Sociais Patronais referente a Fé-
rias e 13º Salário
Serão apropriadas mensalmente através de relatórios pro-
duzidos pela Divisão de Recursos Humanos e enviados à 
contabilidade até o dia 30 de cada mês.

1.2.Compete ao R.H enviar,imediatamente, ao Setor 
de Patrimônio:

a) Relação dos servidores exonerados
Ato necessário para garantir a identificação e a recupera-
ção dos bens patrimoniais que porventura estiverem sob 
responsabilidade de servidor exonerado, primando pela 
proteção do patrimônio público.

b) Relação dos servidores exonerados e nomeados 
em outra função
Ato necessário para garantir a atualização do termo de 
posse de bens conferidos ao servidor.

2. Compete às demais Unidades da Câmara Munici-
pal:

a) Atender imediatamente às solicitações do setor de Re-
cursos Humanos de informações sobre servidores, partici-
pando do processo de atualização cadastral; 

b) Encaminhar o planejamento de férias, o qual deverá 
informar, via comunicação interna (C.I.), o cronograma de 
férias ao setor de Recursos Humanos até o dia 20 de de-
zembro de cada ano, ressalvado o disposto no Estatuto 
dos Servidores quanto ao tema, que dará ciência à Direção 
Geral e à Unidade Central de Controle Interno, informando 
ainda o período de gozo; 

c) Compete ao Gabinete do Parlamentar, representado 
pelo Vereador titular, a indicação expressa dos servidores 
que ocuparão os cargos de seu gabinete, mediante comu-
nicação interna (C.I.), direcionado ao setor de Recursos 
Humanos, sendo vedada a indicação verbal de servidores.

3. Da Unidade Responsável pela Unidade Central do 
Controle Interno

a) Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da 
Instrução Normativa, em especial no que tange à identi-
ficação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 
procedimentos de controle, à cargo do setor de Recursos 
Humanos; 

b) Através da atividade de auditoria interna, avaliar a efi-
cácia dos procedimentos de controle inerentes a Atos de 
Administração de Pessoal, propondo alterações na Instru-
ção Normativa para aprimoramento dos controles.

VI - DOS PROCEDIMENTOS

1. Da admissão

O Diretor Geral receberá a documentação juntamente com 
a solicitação de admissão (protocolada) e após feita a con-
ferência de toda a documentação referente à ingresso de 
servidor em cargo de provimento em comissão ou efetivo, 
emitirá o ato de nomeação encaminhando-o para homolo-
gação pela Mesa Diretora e após realiza a publicação com 
posterior registro do servidor.

Todos os Servidores serão cadastrados em sistema infor-
matizado contendo todos os documentos necessários para 
atender a geração e informes de tabelas, e também deve-
rá ser mantido por meio documental em pastas individuais 
de registro funcional contendo os documentos conforme 
relação mais abaixo. Os cadastros deverão estar sempre 
atualizados, registrando-se as alterações funcionais que 
por acaso existirem.

O setor de Recursos Humanos deverá emitir a minuta do 
Ato de Nomeação seguindo a ordem cronológica e arquiva-
das no RH e uma cópia na pasta do servidor. As Portarias 
deverão ser regularmente publicadas no prazo máximo de 
03 (três) dias, ressaltando-se que o ato passa a viger a 
partir da data de sua publicação.

a) Nomeação de Cargo Efetivo

A Administração Pública convocará respeitando a ordem 
de classificação e número de vagas previstas na Lei, obe-
decendo às normas de publicidade do ato (jornal local, es-
tadual, diário oficial e meio eletrônico).

O candidato convocado se apresenta no setor de Recursos 
Humanos portando a documentação necessária, conforme 
edital do concurso, para que seja efetivada a posse.
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Atendendo o que é exigido hoje pela Lei da Ficha Limpa, 
o setor de Recursos Humanos deverá consultar a Certidão 
Negativa de contas julgadas irregulares. Basta entrar no 
Portal do Tribunal, acessar o link Certidão Negativa, na 
opção acesso rápido – informar CPF e digitar o código de 
segurança. O documento considera os últimos oito anos, 
atendendo o que é preconizado pela Lei da Ficha Limpa.

O Setor de Registros Funcionais cadastra em sistema in-
formatizado de folha de pagamento, mantendo por meio 
documental, as fichas individuais de assentamento funcio-
nal contendo cópia dos seguintes documentos:

· Cédula de Identidade;

· Cartão do CPF;

· Quitação com o Serviço Militar (homens);

· Certidão de Quitação Eleitoral;

· Certidão de nascimento ou casamento;

· Certidão de nascimento dos filhos;

· Cópia da Carteira de Trabalho (página inicial e verso);

· Cartão do PIS/PASEP;

· Comprovante de endereço atualizado;

· Foto 3x4 recente (duas);

· Documento comprobatório dos requisitos do cargo de op-
ção, de acordo com o edital do concurso, exemplo carteira 
de motorista, cursos específicos, etc.;

· Diploma do curso correspondente devidamente registrado;

· Registro do Conselho Regional (no caso de profissões re-
gulamentadas);

· Atestado Médico de Saúde Ocupacional (original);

· Declaração de não acúmulo de cargo;

· Declaração de não exercício de atividade incompatível 
com a atividade funcional;

· Declaração de bens e valores que constituem seu patri-
mônio e de seus dependentes;

· Declaração de que não tenha sido demitido a bem do 
Serviço Público ou por justa causa em decorrência de pro-
cesso administrativo ou criminal;

· Certidão negativa de antecedentes criminais dos últimos 
05 (cinco) anos;

· Cartão da Criança, deve ser apresentado o cartão dos 
filhos com idade entre 01 a 07 anos.

· Em caso de pensão alimentícia, cópia do acordo ou sen-
tença do juiz.

Os cadastros deverão ser mantidos sempre atualizados, 
registrando as alterações funcionais verificadas. O setor 
de Recursos Humanos deve emitir ato de nomeação para 
que seja devidamente assinado pela Mesa Diretora do Po-
der Legislativo, posteriormente para publicação e registro, 
após emitir termo de Posse que será assinado pelo Chefe 
do Legislativo e pelo Servidor Nomeado, emissão de ates-
tado de início de exercício emitido pela chefia imediata.

Todo processo de admissão deverá ser encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Desta-
que para a observância das disposições constantes da Lei 
Federal n.º 9.504, de 30/09/1997, para nomeações em 
período eleitoral.

b) Nomeações de Cargo Comissionado

A nomeação para cargos em comissão, cujas caracterís-
ticas são o desempenho de funções relativas à Direção, 
Chefia, Assessoramento e os cargos do Gabinete de Par-
lamentar, deverá obedecer as disposições desta instrução 
normativa.

A documentação exigida para ocupar os cargos de Direção, 
Chefia e Assessoramento, deverá ser encaminhada ao se-
tor de Recursos Humanos através de comunicação interna 
da Presidência devidamente protocolada.

A documentação exigida para ocupar os cargos de Gabi-
nete de Parlamentar, deverá ser encaminhada ao setor de 
Recursos Humanos através de comunicação interna do Ve-
reador, devidamente protocolada.

Atendendo ao que é exigido hoje pela Lei da Ficha Limpa, 
o setor de Recursos Humanos deverá consultar a Certidão 
Negativa de contas julgadas irregulares. Basta entrar no 
Portal do Tribunal, acessar o link Certidão Negativa, na 
opção acesso rápido – informar CPF e digitar o código de 
segurança. O documento considera os últimos oito anos, 
atendendo o que é preconizado pela Lei da Ficha Limpa.

O setor de Recursos Humanos cadastra em sistema infor-
matizado de folha de pagamento, mantendo por meio do-
cumental, as fichas individuais de assentamento funcional.

Os cadastros deverão ser mantidos sempre atualizados, 
registrando as alterações funcionais verificadas.

2. Do estágio probatório

O servidor aprovado em concurso público convocado para 
assumir o respectivo cargo, além de ser nomeado por ato 
do Poder Legislativo, firmará o respectivo Termo de posse.

Ao tomar posse no cargo de provimento efetivo, o ser-
vidor entrará em estágio probatório, devendo o setor de 
Recursos Humanos supervisionar e orientar a Comissão de 
Avaliação, provendo a avaliação do estágio, conforme dis-
posições estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
do Poder Legislativo do Município de Ibiraçu e demais leis 
municipais pertinentes ao tema.
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A Avaliação Especial de Desempenho dos servidores admi-
tidos mediante concurso público submetidos a estágio pro-
batório será realizada por Comissão Especial designada pelo 
Chefe do Poder Legislativo. Esta comissão deverá ser com-
posta de no mínimo 03 (três) servidores efetivos e estáveis.

O servidor será avaliado com base nos seguintes requisi-
tos: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, pro-
dutividade e responsabilidade.

A avaliação do servidor em estágio probatório envolve 
duas etapas: 

I – avaliação parcial, com periodicidade de 01(um) ano, 
onde os resultados do processo de acompanhamento, ve-
rificação do desempenho e de mudança comportamental 
do servidor, serão registrados, conforme o caso, de acordo 
com o Formulário de Acompanhamento Laboral. 

II – avaliação final, baseada nos relatórios das avaliações 
parciais. Ao término do período, os resultados serão regis-
trados em instrumento específico, os quais expressam o 
nível de desempenho obtido pelo servidor durante o está-
gio. Sua confirmação no cargo dependerá de parecer fun-
damentado da Comissão de Avaliação. 

O formulário de Acompanhamento Laboral utilizado nas 
avaliações parciais deverá ser preenchido e assinado 
pela Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional, à 
medida que forem sendo realizadas.

O período de estágio probatório será cumprido, obrigato-
riamente no efetivo exercício das atribuições próprias do 
cargo para qual o servidor foi nomeado, salvo as exceções 
previstas em lei.

Ao final de 03 (três) anos de estágio probatório, o servidor 
que for considerado apto para o exercício do cargo, obterá 
sua estabilidade funcional.

O servidor que não atingir a pontuação mínima exigível 
será considerado ineficiente para o serviço público e será 
exonerado do cargo assegurando o exercício da ampla de-
fesa e do contraditório em processo administrativo.

O servidor que atingir nota igual ou superior a mínima es-
tabelecida, terá apostilado junto ao seu ato de nomeação 
a condição de servidor estável para todos os efeitos legais.

O servidor que não atingir a pontuação mínima exigível 
nas avaliações, conforme Lei Municipal n.° 2.642/2005, 
será considerado inapto para o cargo, sendo exonerado.

A comissão deverá informar ao servidor avaliado os resul-
tados de sua avaliação, devendo disponibilizar os relató-
rios conclusivos do processo avaliativo contendo as fichas 
de avaliação e análises de seus resultados, conforme art. 
39 da Lei Municipal n.° 2.642/2005.

Todas as decisões e deliberações da comissão de avaliação 
de estágio deverão ser registradas em ata ou impressas, 
numeradas por ordem sequencial de data e assinadas pe-
los membros integrantes da comissão.

3. Da Rescisão 

O setor de Recursos Humanos receberá as solicitações de 
exoneração, seja por iniciativa do servidor ou por iniciativa 
da Câmara Municipal, devidamente deferidas pelo superior 
hierárquico e Chefe do Poder Legislativo, no caso de servi-
dores efetivos. O Setor de Recursos Humanos deve emitir 
ato de exoneração para que seja devidamente assinado 
pela Mesa Diretora do Poder Legislativo.

O setor de Recursos Humanos comunica ao Setor de Patri-
mônio o desligamento do servidor a fim de que se identi-
fique e recupere bens patrimoniais porventura sob guarda 
do servidor exonerado, nos termos desta Instrução. Caso 
os bens não sejam localizados deverá o processo ser re-
metido a diretoria dessa Casa de Leis para que adote as 
medidas cabíveis.

O setor de Recursos Humanos realiza no sistema informa-
tizado de folha de pagamento o processo rescisório, en-
caminha para empenho, liquidação e pagamento, emite o 
termo de rescisão e recolhe assinaturas, dando quitação 
às verbas rescisórias, finalizando o processo.

Todo processo de rescisão de pessoal efetivo deverá ser 
comunicado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo.

4. Da Jornada de Trabalho.

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Po-
der Legislativo e com o Plano de Cargos, Carreiras e Ven-
cimentos da Câmara Municipal de Ibiraçu, a carga horária 
diária dos funcionários da Câmara Municipal de Ibiraçu, 
será de seis horas ininterruptas ou oito horas intercala-
das, salvo quando Ato do Presidente do Poder Legislativo 
estabelecer horário de expediente diverso, respeitadas a 
carga horária especial para Cargos específicos, conforme 
Leis respectivas.

5. Do Controle de Frequência.

É obrigatória a marcação diária de ponto eletrônico 
ou assinatura em livro, a todos os servidores do Poder 
Legislativo. É de responsabilidade da Secretaria da Câma-
ra, o controle da assiduidade e pontualidade dos seus ser-
vidores, devendo comunicar ao Chefe do Legislativo qual-
quer irregularidade.

As faltas não justificadas serão descontadas em folha de 
pagamento, conforme Estatuto dos Servidores Públicos do 
Poder Legislativo.

Os servidores que necessitarem se ausentar do trabalho 
deverão solicitar mediante requerimento redigido direta-
mente ao Presidente ou chefia imediata onde estiver lota-
do, justificando o motivo da ausência, em caso de doença o 
atestado médico inferior ou igual a 15 (quinze) dias deverá 
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ser entregue ao chefe imediato para que este encaminhe 
ao Setor de Recursos Humanos. Em caso de afastamento 
superior a 15 dias o servidor deverá protocolar o seu pedi-
do, observada a regra do inciso VI, item 7, letra “b”, desta 
Instrução normativa.

6. Da Folha de Pagamento 

Na elaboração da folha de pagamento dos servidores o 
setor de Recursos Humanos deverá promover o controle 
individualizado de todas as verbas remuneratórias e des-
contos legalmente previstos, referentes a:

a) Vencimento

Valor fixado pela lei para cada cargo.

b) Adicionais Por Tempo de Serviço (ATS)

Por anuênio de efetivo exercício no serviço público mu-
nicipal, será concedido ao servidor estável adicional cor-
respondente a 1% (um por cento) do vencimento de seu 
cargo efetivo. O Adicional é devido a partir do dia imediato 
àquele em que o funcionário completar o tempo de ser-
viço exigido. O servidor submetido a estágio probatório 
somente fará jus ao recebimento do primeiro adicional por 
tempo de serviço, em parcela única de 2% (dois por cento) 
do vencimento de seu cargo efetivo, com a aprovação em 
avaliação especial de desempenho.

Serão considerados como tempo de serviço, para conces-
são do adicional por tempo de serviço, os afastamentos 
computados como de efetivo exercício.

c) Por Serviço Extraordinário

Serviço prestado mediante determinação da autoridade 
competente, acrescida de no mínimo 50% da hora nor-
mal, podendo ser utilizado o sistema de compensação de 
horário. O exercício de cargo em comissão ou função gra-
tificada exclui a remuneração por serviço extraordinário. 
Cada Setor da Câmara Municipal deverá informar ao setor 
de Recursos Humanos, através de relatórios e/ou Controle 
de Frequência, a quantidade de hora que deverá ser paga 
a cada servidor. O controle da efetivação das horas traba-
lhadas por cada servidor é de competência dos setores/
departamentos da Câmara Municipal.

d) Noturno 

As Unidades deverão informar ao setor de Recursos Huma-
nos, a relação de funcionários com as respectivas quanti-
dades de horas noturnas trabalhadas. Entende-se por hora 
noturna aquela executada entre as 22h de um dia e às 5h 
do dia seguinte.

e) De Férias

Todo servidor, inclusive o ocupante de cargo em comis-
são, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses 
de exercício, ao gozo de 1 (um) período de 30 (trinta) dias 
de férias remuneradas, ressalvados os casos específicos 
disciplinados em legislação federal.

Será facultado ao servidor converter 1/3 (um terço) das 
férias em abono pecuniário, desde que o requeira com, 
pelo menos, 60 (sessenta) dias de antecedência.

Outras informações sobre férias podem ser obtidas através 
da consulta ao Estatuto dos Servidores Públicos do Poder 
Legislativo de Ibiraçu.

f) Insalubridade e Periculosidade

É responsabilidade de cada setor informar ao setor de Re-
cursos Humanos os funcionários expostos a atividades in-
salubres ou periculosidade definidas no Laudo Técnico de 
Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), elaborado por 
profissional habilitado. O setor de Recursos Humanos pro-
cessa o valor devido relativo ao grau de risco, conforme 
legislação.

g) Gratificação Natalina

O setor de Recursos Humanos deverá processar o paga-
mento no mês de dezembro de cada ano, proporcional aos 
meses trabalhados.

h) Função Gratificada 

Mediante nomeação do Chefe do Poder Legislativo, poderá 
ser concedido ao servidor efetivo desempenho de função 
gratificada.

i) Gratificação de Função

Poderá ser concedida ao servidor efetivo gratificação por 
exercício de função desempenhada em condições espe-
ciais, em caráter temporário enquanto houver Lei autori-
zativa.

j) Prêmio por Assiduidade

A cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no ser-
viço público municipal, a contar da investidura em cargo 
de provimento efetivo, o servidor fará jus a um prêmio por 
assiduidade de 60 (sessenta) dias de licença, com a remu-
neração do cargo efetivo, ou, a época de sua postulação, 
poderá optar pela conversão em pecúnia equivalente à re-
muneração percebida pelo servidor no período do prêmio, 
não sendo considerada vantagem permanente e nem in-
corporada aos vencimentos para fins de outras vantagens.

A autoridade nomeante deverá informar ao setor de Re-
cursos Humanos através de comunicação interna, o servi-
dor designado e a respectiva função. O Recursos Humanos 
emitirá a portaria e inclui o adicional ao vencimento, no 
caso de Gratificação de Função e Função Gratificada, devi-
damente assinada pela autoridade superior.

7. Benefícios

Os benefícios serão concedidos ao servidor pelo Regime 
Previdenciário Próprio (IPRESI) quando se tratar de ser-
vidor efetivo e pelo Regime de Previdência Geral (INSS) 
quando se tratar de outros servidores:
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a) Aposentadoria:

Por invalidez ou compulsoriamente, o encaminhamento 
é feito pelo (IPRESI) e comunicação ao setor de Recur-
sos Humanos para que seja feito a quitação rescisória e 
emissão de portaria do afastamento. Voluntariamente, por 
solicitação do servidor diretamente ao IPRESI, para avalia-
ção e concessão. Após, encaminhado ao setor de Recursos 
Humanos para os procedimentos citados acima. Ocorren-
do situação de solicitação de aposentadoria pelo Regime 
Oficial, o setor de Recursos Humanos procede à quitação 
rescisória após confirmação do INSS sobre a concessão do 
benefício. 

b) Auxílio Doença:

O setor de Recursos Humanos envia os atestados médicos 
superiores a 15 dias de afastamento para o IPRESI e INSS, 
conforme se trate de servidores efetivos e comissionados, 
respectivamente. O setor de Recursos Humanos efetua os 
procedimentos de afastamento e retorno no Sistema In-
formatizado de Folha, observada a regra do inciso VI, item 
5, desta Instrução normativa.

c) Salário Família:

O setor de Recursos Humanos cadastra os dependentes 
que tenham direito ao benefício no Sistema Informatizado 
de Folha de Pagamento, que processará os valores confor-
me tabela oficial.

d) Auxílio Maternidade:

O setor de Recursos Humanos recebe a solicitação do afas-
tamento e registra a licença no sistema informatizado da 
folha de pagamento e abate o valor nas guias de reco-
lhimentos; Servidor efetivo IPRESI e demais servidores 
INSS.

e) Controle de Repasses:

O setor de Recursos Humanos manterá registro individual 
dos repasses mensais a título de auxílios feitos pelo IPRE-
SI, através de relatórios e guias de recolhimentos emitidos 
pela própria instituição (IPRESI).

8. Descontos

a) Previdenciário: 

Os descontos obedecem a tabelas com percentuais de con-
tribuição definidas em Leis específicas, sendo estas cadas-
tradas em Sistema Informatizado de Folha de Pagamento. 

Tratando-se de servidor efetivo, este será ligado ao IPRESI 
e os demais servidores ao Regime de Previdência Geral 
(INSS). É de responsabilidade do setor de RH manter o 
arquivo da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à 
Previdência Social (GFIP).

b) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): 

Obedece a tabela com percentuais de descontos e incidên-
cias definidas em Lei específica da Receita Federal, sendo 
estas cadastradas em Sistema Informatizado de Folha de 
Pagamento.

c) Pensão Alimentícia: 

Mediante determinação da justiça ou por autorização do 
próprio servidor, o setor de Recursos Humanos procede ao 
lançamento do valor a ser descontado do servidor para ser 
repassado ao beneficiário conforme constante no manda-
do judicial.

d) Por falta sem justificativa: 

O Servidor perderá a remuneração dos dias que faltar o 
serviço sem justificativa. É de responsabilidade de cada 
Unidade (chefia imediata) enviar relatório ao setor de Re-
cursos Humanos, constando o nome do Servidor e quanti-
dade de dias que o mesmo faltou ao trabalho sem justifica-
tiva, para que seja efetivado o desconto correspondente. 
O não envio do relatório até o final de cada mês, ao setor 
de Recursos Humanos entenderá que não ocorreu a falta, 
e processará a folha normalmente.

e) Outros: 

Mediante Lei, convênio e/ou autorização expressa do ser-
vidor poderão ser efetivados outros descontos em folha de 
pagamento, que não incidam ônus ao erário. Esses reco-
lhimentos serão repassados as instituições que deram ori-
gem ao procedimento. Exemplo: Empréstimo Consignado.

9. Dos afastamentos

· Licenças:

O período de afastamento e licença é aquele durante o 
qual cessam as atividades do servidor público, podendo 
ser ensejadas pelas mais variadas razões, as quais devem, 
necessariamente, estar previstas no respectivo Estatuto 
dos Servidores Públicos do Poder Legislativo que regula-
menta o tema.

O setor de Recursos Humanos recebe a solicitação do ser-
vidor deferida pelo Chefe do Poder Legislativo. Após verifi-
ca se há ou não remuneração durante o período e emite o 
ato especificando o tipo da licença e o prazo. Configuram 
licenças: para tratamento de saúde; gestante, adotante e 
paternidade; para o serviço militar; para concorrer a car-
go eletivo; para desempenho de mandato classista; para 
tratar de interesse particular; por motivo de doença em 
pessoa da família; por motivo de afastamento do cônjuge 
ou companheiro; prêmio e por acidente em serviço.

O pedido de licença, com exceção da licença para trata-
mento de saúde e por acidente em serviço, deverá ser 
requerido com antecedência de 30 (trinta) dias para que 
haja tempo hábil para o Presidente deferir o pedido e fazer 
a contratação ou remanejamento do substituto, caso haja 
necessidade.

Quanto aos prazos e modalidades de licença deverão ser 
obedecidos o Estatuto dos Servidores Públicos e demais 
legislações.

· Concessão:

O setor de Recursos Humanos recebe, em prazo hábil, a 
comprovação da ausência do servidor para que não haja 
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prejuízo da remuneração nos seguintes casos: para doa-
ção de sangue; alistamento eleitoral; falecimento de pa-
rente; casamento.

· Atestados:

É de responsabilidade do servidor a protocolização do 
atestado médico e entrega de uma cópia à chefia ime-
diata. O setor de Recursos Humanos recebe os atestados 
e verifica se o servidor é beneficiário da Previdência Pró-
pria ou Regime de Previdência Geral; verifica também se 
há atestados anteriores que possam vir a compor o prazo 
para envio à previdência (IPRESI e INSS -15 dias). O setor 
de Recursos Humanos emite a documentação necessária 
aos encaminhamentos e registra no Sistema Informatiza-
do, observadas as regras do inciso VI, item 5, e item 
7, letra “b”, desta instrução normativa.

10. Das penalidades

Aplicada a penalidade pela autoridade competente, o pro-
cesso é enviado ao setor de Recursos Humanos para regis-
tro, arquivo e descontos ou procedimentos de demissão, 
se for o caso.

11. Do encaminhamento de documento ao TCE

É de responsabilidade do setor de Recursos Humanos, 
observando a previsão legal, o prazo para remessa e os 
documentos exigidos para cada assunto, o envio das in-
formações em conformidade com as exigências do TCEES.

12. Informações anuais – RAIS E DIRF

É de responsabilidade do setor de Recursos Humanos, ob-
servando a previsão legal e o prazo para remessa, pro-
cessar as informações anuais para a Previdência Social e 
Receita Federal, bem como, a guarda dos resumos e pro-
tocolos de envio.

13. Da Capacitação de Servidores.

O setor de Recursos Humanos deverá realizar levantamen-
to anual das necessidades de capacitação de servidores 
dentro de suas respectivas áreas.

Os cursos de capacitação poderão ser presenciais e à dis-
tância, treinamentos em serviço, grupos formais de estu-
dos, palestras, seminários, congressos, desde que contri-
buam para a atualização profissional e o desenvolvimento 
do servidor e que se coadunem com as necessidades ins-
titucionais do órgão.

Os programas de capacitação deverão contemplar priorita-
riamente servidores de carreira e onde houver necessida-
de, os demais servidores.

O servidor deverá comprovar ao setor de Recursos Huma-
nos registro das participações em programas de capaci-
tação para em sua ficha funcional, bem como colocar em 
prática o aprendizado.

14. Das Responsabilidades do setor de Recursos Hu-
manos

Como medida de segurança, o setor de Recursos Humanos 
deverá providenciar e manter cópia em registro magnético 
ou eletrônico (banco de dados) de todos os movimentos 
cadastrais dos servidores da Câmara em lugar seguro.

Solicitar a avaliação de desempenho funcional dos servi-
dores municipais, dentro dos critérios estabelecidos na Le-
gislação vigente, arquivando os relatórios individuais nas 
respectivas pastas funcionais dos servidores.

Esclarecer todas as dúvidas sobre as legislações vigentes 
ao servidor Público Municipal, quando o mesmo necessitar.

Manter arquivo próprio de toda a legislação e documen-
tos pertinentes ao setor de Recursos Humanos, tais como 
Estatuto dos Servidores, Leis Municipais do órgão, Leis de 
reajuste e revisão geral, instruções do INSS – Instituto Na-
cional de Seguridade Social, pareceres jurídicos, Constitui-
ção Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal.

Manter controle e arquivamento por ordem cronológica de 
recolhimento das contribuições previdenciárias dos servi-
dores, fazendo constar nas GFIPS (Guia de Recolhimento 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) os nomes dos 
servidores e prestadores de serviços que tiverem retenção 
de INSS sobre prestações de serviços.

Manter controle e arquivamento por ordem cronológica 
de recolhimento das contribuições previdenciárias IPRESI 
(Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Ibiraçu), relativas aos servidores do regime pró-
prio de previdência.

Manter relatório e controle por ordem cronológica de re-
colhimento das contribuições do IRRF (Imposto de Renda 
Retido na Fonte) dos servidores da Câmara Municipal.

Informar anualmente a RAIS (Relação Anual de Informa-
ções Sociais) e DIRF (Declaração de Imposto de Renda 
Retido na Fonte) dentro dos prazos legais estabelecidos, 
emitindo aos servidores declaração de rendimentos antes 
do período de declaração do IRPF.

Informar mensalmente através do sistema SEFIP (Sistema 
Empresa de Recolhimento de Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço) os servidores com desconto do INSS para 
previdência social e arquivar em ordem cronológica.

Atualizar anualmente ou quando sofrer alterações as tabe-
las do INSS e IRRF.

Verificar mensalmente a lista de presença dos Vereadores 
nas Sessões Legislativas. As faltas não justificadas devem 
ser descontadas conforme dispõe a Lei que instituiu o sub-
sidio, observando também as disposições do Regimento 
Interno onde tratam das faltas injustificadas.
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VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O setor de Recursos Humanos deverá observar todas as 
recomendações contidas nesta Instrução Normativa. O 
não cumprimento desta Instrução Normativa por todos, 
sujeitará às penalidades previstas.

Integram-se a presente Instrução Normativa os seguintes 
anexos:

· Anexo I - Relação de documentos para nomeação e pos-
se;

· Anexo II - Comunicação interna do Agente Político para 
Presidência.

O setor de Recursos Humanos deve estar sempre em con-
sonância com as unidades de Planejamento e Contabili-
dade para o fiel cumprimento de todos os procedimentos 
relativos aos Atos de Pessoal. Os casos de dúvidas e/ou 
omissões geradas por esta Normativa Interna deverão ser 
solucionadas junto ao Controle Interno, seguindo a legis-
lação vigente.

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua 
aprovação.

Ibiraçu, em 24 de agosto de 2015.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu

ALLAN AUER FRAGA

Diretor Geral

ANEXO I

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

Item Documentos OK

01 Cédula de Identidade (RG)

02 Cartão do CPF

03 Comprovante de Quitação do Serviço Mili-
tar (homens)

04 Certidão de quitação eleitoral

05 Certidão de nascimento ou casamento

06 Certidão de nascimento dos filhos meno-
res

07 Carteira de Trabalho (frente e verso)

08 Cartão do PIS/PASEP

09 Comprovante de endereço atualizado

10 Foto 3x4 recente (2)

11 Certidão negativa de antecedentes crimi-
nais dos últimos 5 anos

12 Cartão da Criança ou Carteira de Vacina-
ção

13 Diploma ou certificado de conclusão de 
curso

14 Registro no Conselho Regional (profis. re-
gulamentadas)

15 Atestado Médico de Saúde Ocupacional 
(ASO)

16 Declaração de Não Acumulo de Cargo

17 Declaração de não exercício de atividade 
incompatível com a atividade funcional

18
Declaração de não ter sido demitido a bem 
do serviço público ou por justa causa em 
decorrência de proc. Adm. ou criminal 

19 Declaração de bens e valores

20 Declaração de não possuir parentesco com 
agentes públicos.

Data do recebimento: ______/ ______ /_______

Assinatura: _____________________________

 _______________________________ 

Diretor Geral

ANEXO II

COMUNICAÇÃO INTERNA

(MODELO)

Ibiraçu _____/ _____________________ /_______

Do: Gabinete do Vereador

Para: Gabinete da Presidência

Exmo. Presidente,

Em atenção ao disposto na Instrução Normativa do Sis-
tema de Recursos Humanos n.º _____________ , ve-
nho por meio deste encaminhar o rol de documentos 
obrigatórios à nomeação do Servidor (nome completo) 
______________________conforme consta no Anexo II 
da respectiva Instrução Normativa.

Venho ainda informar que o Sr. (a) ocupará o cargo comissio-
nado na função (nome do cargo) _____________________ 
conforme Lei n.°

Sem mais no momento, despeço-me.

Atenciosamente.

Vereador
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serviço autônomo de Água e esgoto de ibiraçu

PORTARIA 17/2015
Publicação Nº 24012

PORTARIA SAAE-IBI – Nº 17/2015

Concessão de Licença Prêmio 
ao servidor por direito

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Ibiraçu, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais, conforme Portaria de Nomeação 
da PMI nº 14.757 de 02 de janeiro de 2013;

Considerando o que dispõe o artigo 160 e concomitante 

§ 2º do artigo 162 da Lei Municipal 2.762 de 25 de junho 

de 2007;

Considerando o Processo Administrativo, protocolado 

sob o nº 282/2015;

R E S O L V E :

Art. 1º - CONCEDER Licença Prêmio, ao servidor Delmir 
Martins da Silva, Auxiliar Administrativo, matrícula 02, 
por haver completado mais cinco anos de efetivo exercício, 
em 02 de setembro de 2015.

Art. 2º - A licença será convertida em dinheiro pagando-
se no mes de setembro de 2015.

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

Ibiraçu, 9 de agosto de 2015.

Elias Pignaton Recla

Diretor Executivo

Itarana

Prefeitura

DECISÃO CONCORRÊNCIA 002/2014
Publicação Nº 23967

DECISÃO

Considerando o cancelamento do Convênio nº 091/2014 
pelo Governo do Estado, e com fundamento legal no Art. 
49 da Lei Federal 8.666/93 e na Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal e no parecer jurídico de Folha 103 a 
106 do processo Administrativo 1672/2015 e conside-
rando estar vencido desde o dia 30 de agosto de 2015 o 
Contrato 005/2015, DECIDO pela ANULAÇÃO do Edital de 
Concorrência nº 002/2014, cujo objeto era a Pavimentação 
e Drenagem de Diversas ruas do Bairro Itaraninha, 
Município de Itarana. 

Itarana, 04 de setembro de 2015.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana

RESULTADO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO TO-
MADA DE PREÇOS Nº. 003/2015

Publicação Nº 23950

RESULTADO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO TO-
MADA DE PREÇOS Nº. 003/2015

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da CPL, torna pú-
blico o re sultado do julgamento da habilita ção/inabilitação 
do certame em referência: EMPRESAS HABILITADAS: 
CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI-ME; CONSTRU-
TORA MATTEDI LTDA; CONSTRUTORA SILVA & MAIER 
LTDA-ME; e P. S. AMORIM CONSTRUTORA LTDA-ME. EM-
PRESAS INABILITADAS: ECOLOGIA CONSTRUCOES IN-
CORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME e SERRA-
NA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME. Fica 
aberto o prazo de 05 dias úteis, a partir desta intimação, 
para apresentação de recurso, de acordo com o item XIV 
do edital. Informações (27)3720-4917, das 8h às 11h e 
das 12h30 às 16h30. Email: licitacao@itarana.es.gov.br 

Itarana/ES, 04 de setembro 2015

Marcelo Rigo Magnago

Presidente CPL
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Laranja da Terra

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2015 - CONVO-
CAÇÃO

Publicação Nº 23922

PREGÃO PRESENCIAL

N° 008/2015 – FMSLT

O Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra, Estado do 
Espírito Santo, através do Pregoeiro Oficial, torna público 
que a empresa Dental Med Sul Artigos Odontológicos 
Ltda, foi Desclassificada, por não atender no prazo a 
exigência do item 6.4 (apresentação de amostra) do Edital 
do Pregão Presencial n° 008/2015. Ficam convocadas, 
para as empresas: Hospidrogas Comércio de Produtos 

Hospitalares Ltda – LOTE 05; e Marcos Paulini Carva-
lho & Cia Ltda EPP – LOTES 06 e 07, para apresenta-
rem amostras, no prazo exigido. Informações através dos 
contatos: (027) 3736-1377 ramal 212, Cel. (27) 99849-
4939, e-mail licitacao@laranjadaterra.es.gov.br.

Laranja da Terra/ES, 03/09/2015.

PAULO CESAR PALACIO

Pregoeiro

Marechal Floriano

Prefeitura

3º TERMO DE CONTRATAÇÃO – EDITAL Nº 02/2015
Publicação Nº 24036

3ª TERMO DE CONTRATAÇÃO – EDITAL Nº 02/2015

O Prefeito do Município de Marechal Floriano/ES, Exmo 
Srº ANTÔNIO LIDINEY GOBBI, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Mu-
nicipal com nos termos da Lei Municipal nº 1518/2014 e 
em conformidade com as normas estabelecidas no Edital 
nº 002/2015 e Decreto Normativo nº 124/15, de 31 de 
março de 2015. 

RESOLVE:

Contratar temporariamente Profissional do Processo Se-
letivo Simplificado para atendimento às necessidades de 
excepcional interesse público da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos:

I – Motorista:

Poderão participar da escolha, todos os classificados no 
processo supracitado e interessados a suprir a necessida-
de de 01 (um) vaga.

Poderá escolher o candidato ou seu representante devida-
mente documentado com procuração.

O candidato classificado que não estiver presente ou não 
enviar seu representante constará NÃO COMPARECEU e o 
candidato que comparecer e não apresentar interesse na 
vaga apresentada constará DESISTENTE, podendo esses 
participarem nas outras convocações. 

O candidato que escolher devem se apresentar no dia 
09/09/2015 a 11/09/2015, no horário de 08h às 17h, no 
Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ma-
rechal Floriano/ES - Rua Davide Canal, 57, Centro, Mare-
chal Floriano – ES. CEP 29.255-000 Telefone: (27) 3288-
1367, munido dos documentos relacionados 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

• CÓPIA LÉGIVEL DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO/TELE-
FONE

• CÓPIA LÉGIVEL DO CARTÃO VACINAÇÃO (FILHOS MENO-
RES 07 ANOS)

• DECLARAÇÃO FREQÜÊNCIA ESCOLAR (FILHOS MAIORES 
07 ANOS)

• DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGO

• CÓPIA LÉGIVEL COMPROVANTE DE CONTRIBUIÇÃO SIN-
DICAL ANUAL
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• CONTA BANCARIA 

• TERMO DE RESPONSABILIDADE CONCESSÃO SALÁRIO 
FAMÍLIA 

(MENORES 14 ANOS OU FILHOS INVÁLIDOS)

• DECLARAÇÃO DE ENCARGOS DE FAMÍLIA P/ FINS DE 
IMPOSTO DE RENDA

• EXAMES: HEMOGRAMA, VDRL, TIPAGEM SANGUINEA, 
EXAME DE FEZES PARASITOLÓGICO E EAS (URINA).

• ATESTADO SAÚDE OCUPACIONAL EMITIDO PELO MÉDI-
CO DA PMMF (Data estipulada pelo RH)

• CÓPIA DE CERTIFICADO DE CURSO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR EXPEDIDO PELO DETRAN CATEGORIA D. (Data 
estipulada pela Comissão)

• CÓPIA DA CNH CATEGORIA D.

Salientamos que os candidatos que, até a data estipulada, 
não apresentarem TODOS os documentos requeridos esta-
rão automaticamente DESCLASSIFICADOS, NÃO havendo 
possibilidade de apresentarem os documentos solicitados 
em outra data. 

Marechal Floriano/ES, 08 de Setembro de 2015.

OSVALDO CESAR KIEFER

Secretário de Administração

ANTÔNIO LIDINEY GOBBI

Prefeito Municipal

Presidente Kennedy

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PE 066 E REPUBLICAÇÃO PE 
034

Publicação Nº 24013

PREGÃO ELETRÔNICO SRP

066/2015 

PROCESSO Nº 05811/2015

O Município de Presidente Kennedy-ES, através da pre-
goeira oficial, torna público aos interessados que fará rea-
lizar licitação na modalidade “Pregão eletrônico” SRP, tipo 
menor preço, para aquisição de cabines para trator agríco-
la para reaparelhamento e complementação do conjunto 
de máquinas da secretaria de agricultura. O edital estará 
disponível nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e 
www.bll.org.br ou no setor de licitação, 1° andar da PMPK, 
nos dias úteis de 08 às 11h e 12:30 às 16h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 
22/09/2015.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 09h00min do dia 
22/09/2015.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 
10h00min do dia 22/09/2015.

Presidente Kennedy, 08/09/2015

Selma Henriques de Souza

Pregoeira

AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP

0034/2015

PROCESSO Nº 074/2015

O Município de Presidente Kennedy-ES, através da pre-
goeira oficial, torna público aos interessados que fará rea-
lizar licitação na modalidade “Pregão Eletrônico” tipo SRP, 
tipo menor preço, para contratação de empresa especiali-
zada em serviços de translado, bem como fornecimento de 
urnas mortuárias para atender aos usuários beneficiados 
com auxilio funeral. O edital estará disponível nos sites 
www.presidentekennedy.es.gov.br e www.bll.org.br ou no 
setor de licitação, 1° andar da PMPK, nos dias úteis de 08 
às 11h e 12:30 às 16h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 
24/09/2015.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 09h00min do dia 
24/09/2015.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 
10h00min do dia 24/09/2015.

Presidente Kennedy, 08/09/2015

Selma Henriques de Souza

Pregoeira

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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São Domingos do Norte

Câmara muniCiPal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 330
Publicação Nº 24037

DECRETO LEGISLATIVO N° 330 DE  
31 DE AGOSTO DE 2015

Dispõe sobre a Prestação de Contas do Exm.º Sr. Ex-Pre-
feito Municipal de São Domingos do Norte-ES – Élison Cá-
cio Campostrini, referente ao Exercício de 2012.

A Câmara Municipal de São Domingos do Norte, do Estado 
do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, 

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam aprovadas as Contas do Exm.º Sr. Ex-Pre-
feito Municipal de São Domingos do Norte-ES, referente 
ao Exercício de 2012, de responsabilidade do Sr. Élison 
Cácio Campostrini, nos autos do processo TC 2827/2013, 
com o acolhimento do Parecer Prévio TC-021/2014 – Se-
gunda Câmara.

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

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

Publique-se e cumpre-se.

Câmara Municipal de São Domingos do Norte.

São Domingos do Norte - ES, 31 de agosto de 2015.

HÉLIO PEISINO

Presidente

Publicado na Secretaria nesta data.

LUIZ CARLOS BARBIERI

Secretário

São Gabriel da Palha

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL 34/2015
Publicação Nº 23899

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 34/2015

DATA DE ABERTURA: 23/09/2015 ás 13h.

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais ele-
troeletrônicos para a Creche no Bairro Gustavo Boone, 
neste município, conforme Programa Federal “BRASIL CA-
RINHOSO”.

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 04/09/2015.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

Pregoeiro Oficial

DECISÃO FINAL CHAMADA PÚBLICA 02/2015
Publicação Nº 24064

DECISÃO FINAL

Processo Administrativo nº 3685/2015 de 
03/06/2015.

Chamada Pública nº 02/2015 de 03/08/2015.

OBJETO – Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, destinados ao atendimento das Escolas da 
Rede Municipal e Entidade Filantrópica, referentes à utili-
zação de 30% dos recursos repassados pelo FNDE para a 
Alimentação Escolar de acordo com a Lei n° 11.947/2009.

Em vista das decisões tomadas por esta Comissão Espe-
cial, conforme ata nº. 01/CP02/2015 confirmo neste mo-
mento a COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E CO-
MERCIALIZAÇÃO CAMPONESA DO ESPÍRITO SANTO 
como vencedora nesta Chamada Pública, podendo o Exce-

http://www.saogabriel.es.gov.br
http://www.saogabriel.es.gov.br
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lentíssimo Prefeito Municipal proceder com a adjudicação, 
passando a Associação a ter o direito de proceder com a 
entrega dos alimentos nos termos do Edital supracitado.

Associação Vencedora:

COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZA-
ÇÃO CAMPONESA DO ESPÍRITO SANTO

R$ 66.391,05 (Sessenta e seis mil trezentos e no-
venta e um reais e cinco centavos.)

Torno público o resultado deste certame com a sua publica-
ção no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo (AMU-
NES), cumprindo ao que determina o artigo 3º da Lei Fe-
deral 8.666/93 consolidada c/c artigo 19 da Lei Orgânica.

Os autos se encontram com vista franqueada aos interes-
sados.

São Gabriel da Palha, em 08 de setembro de 2015.

TIAGO GUIMARÃES TEIXEIRA

Presidente da Comissão

DECRETO N.º 390/2015 - DECRETA LUTO OFICIAL 
PELA MORTE DO EX-VEREADOR, EX-PREFEITO E EX-
DEPUTADO ESTADUAL DÁRIO MARTINELLI

Publicação Nº 24094

DECRETO N.º 390, DE 3 DE SETEMBRO DE 2015.

DECRETA LUTO OFICIAL PELA MORTE DO EX-VE-
READOR, EX-PREFEITO E EX-DEPUTADO ESTADUAL 

DÁRIO MARTINELLI.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais, e

Considerando o falecimento do Senhor Dario Martinelli, Ex-
Vereador – Gestão 1967 a 1968 e Gestão 1969 a 1970, Ex-
-Prefeito Municipal – Gestão 1971 a 1973 e 1977 e Gestão 
1977 a 1983 e Ex-Deputado-Estadual – Gestão 1987 a 1990;

D E C R E T A :

Art. 1.º - Fica decretado Luto Oficial por 3 (três) dias, em 
todo o território do Município de São Gabriel da Palha, Es-
tado do Espírito Santo, em sinal de pesar pelo falecimento 
do ex-prefeito, Senhor DARIO MARTINELLI, nos dias 3, 4 e 
5 de setembro de 2015.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 3 de setembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração 

DECRETO Nº 394/2015 - DESIGNA SERVIDOR
Publicação Nº 24114

DECRETO Nº 394, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015

DESIGNA SERVIDOR

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, a Lei 1.505/05 de 01/04/05, alterada 
pela Lei Nº 1.897/08 de 26/11/2008, que autorizou o Po-
der Executivo Municipal a criar e implantar o Pronto Aten-
dimento Clínico Municipal; 

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 5860/2015 
de 27/08/2015, em que o Secretario Municipal de Saúde 
solicita a Designação de servidor para atender o Pronto 
Atendimento no período de 27 de agosto de 2015 a 31 de 
dezembro de 2015,

D E C R E T A :

Art. 1º - DESIGNAR o servidor ROBERTO PINAFFO, Ma-
trícula 3978, Motorista, Carreira V, Classe “A”, para reali-
zar plantões, no Pronto Atendimento Clínico Municipal na 
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Unidade de Saúde Luiz Bono, no período de 27/08/2015 a 
31/12/2015 obedecendo à escala que a Secretaria Munici-
pal de Saúde adotar.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 27 de agosto de 2015.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, em 04 de setembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal

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

NIVALDO COMETTI
Secretário Municipal de Administração

 

DECRETO Nº 395/2015 - DESIGNA SERVIDOR
Publicação Nº 24115

DECRETO Nº 395, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015

DESIGNA SERVIDOR

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, a Lei 1.505/05 de 01/04/05, alterada 
pela Lei Nº 1.897/08 de 26/11/2008, que autorizou o Po-
der Executivo Municipal a criar e implantar o Pronto Aten-
dimento Clínico Municipal; 

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 5860/2015 
de 27/08/2015, em que o Secretario Municipal de Saúde 
solicita a Designação de servidor para atender o Pronto 
Atendimento no período de 27 de agosto de 2015 a 31 de 
dezembro de 2015,

D E C R E T A :

Art. 1º - DESIGNAR o servidor ADMILSON ALVES RIBEI-
RO, Matrícula 5273, Motorista, Contratado, para realizar 
plantões, no Pronto Atendimento Clínico Municipal na Uni-

dade de Saúde Luiz Bono, no período de 27/08/2015 a 
31/12/2015 obedecendo à escala que a Secretaria Munici-
pal de Saúde adotar.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 27 de agosto de 2015.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, em 04 de setembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração 

ERRATA PREGÃO PRESENCIAL 55/2015
Publicação Nº 23898

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 55/2015

ERRATA- CORREÇÃO EM PLANILHAS

OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos para ins-
talação de sistemas de irrigação nos seguintes locais: No 
Estádio Municipal “Antônio Ferreira da Fonseca”, localizado 
no Bairro Santa Terezinha; No Campo de Futebol Santa 
Helena, localizado no Bairro Jardim Passamani e no Campo 
de Futebol São Sebastião, localizado no bairro São Sebas-
tião e para instalação de sistema de captação de água por 
meio de poço artesiano.

Haja vista ausência de alguns valores unitários e totais em 
Lotes que compõem o presente Pregão, procedemos com 
as correções, ficando os Lotes da seguinte forma:

- Referente ao Lote correspondente ao CAMPO DE FU-
TEBOL "SÃO SEBASTIÃO DO BARRA SECA", onde se lê: 
“Valor Total do Lote R$24.673,13”;Leia-se: “Valor Total do 
Lote R$24.712,13”.

- Referente ao Lote correspondente ao “CAMPO DE FU-
TEBOL "SANTA HELENA", onde se lê: “Valor Total do Lote 
R$22.202,53”;Leia-se: “Valor Total do Lote R$25.037,53.”

Fica mantida a data de realização do Pregão.

Segue novas planilhas devidamente corrigidas.

São Gabriel da Palha, em 04/09/2015.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

Pregoeiro Oficial
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PORTARIA Nº 11/2015-SEMSUT - DESIGNA SERVI-
DOR

Publicação Nº 24104

PORTARIA Nº 11/2015- SEMSUT DESIGNA SERVIDOR

José Augusto Netto, Secretário Municipal de Serviços 
Urbanos e Transporte, Nomeado através do Decreto Nº.· 
447/2014, de 22 de Setembro de 2014, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Legislação Vigente, e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da 
Lei N.º 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de 
remeter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Muni-
cipal Relatório de todos os contratos firmados sob sua ges-
tão, indicando seu número, nome do contratado, objeto, 
valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal de Obra/
Serviço do Contrato;

CONSIDERANDO que deverá ser designado para Fiscal 
do Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfei-
to desempenho da função, 

R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR o servidor localizado na Secreta-
ria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, JOÃO 
MARCELO CAMPANA, Matrícula 4515, Cargo: Assessor de 
Engenharia e Fiscalização, para atuar como Fiscal de Obra/
Serviço do Contrato N.º 106/2014, de 25/11/2014, cele-
brado com ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA, em cumpri-
mento ao disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei N.º 
8.666/93.

Art. 2.º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total 
eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização 
da execução do contrato, tendo total responsabilidade 
pelos resultados, devendo observar o cumprimento, pela 
contratada, das regras técnicas, científicas ou artísticas 
previstas no instrumento contratual.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, em 
03 de setembro de 2015.

JOSE AUGUSTO NETTO
Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Transporte 

Publicada nesta Secretaria Municipal  
de Administração, na data supra.

NIVALDO COMETTI
Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 26/2015 - SEMUS - DESIGNA SERVI-
DORES

Publicação Nº 24106

PORTARIA Nº. 026/2015 - SEMUS DESIGNA SERVI-
DORES

AURINETI SCHMIDT MANTOVANELI, Secretária Muni-
cipal de Saúde, usando das atribuições legais

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da 
Lei Nº. 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de 
remeter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Muni-
cipal Relatórios de todos os contratos firmados sob sua ges-
tão, indicando seu número, nome do contrato, objeto, valor 
do contrato e o nome do respectivo Fiscal do Contrato;

CONSIDERANDO que deverá ser designado para Fiscal 
do Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfei-
to desempenho da função,

R E S O L V E:

Art. 1º. - DESIGNAR as Servidoras NAYARA GOESE PE-
REIRA, Cargo: Enfermeira do PSF, PRISCILA QUEIROZ 
BONATTO, Cargo: Enfermeira, KARINA ARRIVABENE, 
Cargo: Diretora do Departamento de Saúde, localizadas 
na Secretaria Municipal de Saúde, para compor a Comis-
são de Avaliação de aquisição dos Kits para o PROGRAMA 
MAMÃE BEBÊ.

Art. 2º - É dever da comissão exercer com total eficiência 
as funções de acompanhamento e fiscalização da execu-
ção do contrato, tendo total responsabilidade pelos resul-
tados, devendo observar o cumprimento, pela contratada, 
das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas no 
instrumento contratual.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Saúde, em 04 de setembro de 
2015.

AURINETI SCHMIDT MANTOVANELI

Secretária Municipal de Saúde

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 793/2015 - CONCEDE LICENÇA POR 
DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA

Publicação Nº 24057

PORTARIA Nº 793/2015 CONCEDE LICENÇA POR 
DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de 
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usan-
do de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER à servidora SÉLIA GOMES ROSA 
MARTINELLI, Matrícula 4337, Secretária Municipal da Se-
cretaria do Trabalho Assistência, Desenvolvimento Social e 
Família, Licença por doença em pessoa da família, por 15 
(quinze) dias, no período de 18 de agosto a 01 de setem-
bro de 2015, de acordo com o artigo nº 119 c/c com artigo 
99 inciso V da Lei Municipal nº 718/91 – Estatuto dos Fun-
cionários Públicos do Município de São Gabriel da Palha.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 18 de agosto de 2015.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 21 de agosto de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 822/2015 - CONCEDE LICENÇA MA-
TERNIDADE

Publicação Nº 24019

PORTARIA Nº 822/2015 CONCEDE LICENÇA MATER-
NIDADE 

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

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER à servidora MARCELA LOPES BRON-
ZONI, Matrícula 2930, Professora “B” MAPB – Língua Por-
tuguesa, Nível II, Referência 4, por um período de 180 
(cento e oitenta) dias, a partir de 02 de setembro de 2015, 
de acordo com a Emenda à Lei Orgânica do Município nº 
13/2008, Art. 1º inciso XI. 

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 02 de setembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 836/2015 - DISPÕE SOBRE O RESUL-
TADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PRO-
GRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 24020

PORTARIA Nº 836/2015 DISPÕE SOBRE O RESUL-
TADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PRO-
GRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

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

CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que “Dispõe sobre o 
Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de 
São Gabriel da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Ser-
vidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha con-
templa em seus artigos 72 a 78 o direito a promoção e/ou 
progressão; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, 
através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou 
o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Muni-
cipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Ava-
liação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 5016/2015, 
de 28/07/2015, 
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R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para fins 
de Progressão da Servidora Pública Municipal, da Contro-
ladoria Geral do Município, referente ao biênio 2013/2015, 
realizado em JULHO/2015, conforme Anexo Único desta 
Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela 
Comissão de Avaliação.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 08 de setembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração 

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 836/2015, DE 
08/09/2015.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PRO-
GRESSÃO – JULHO/2015

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº Servidora 
Avaliada Cargo Período 

Avaliado
Classe 
Atual

Percentual 
Obtido 

01 JULIANA 
TOMAZELI Escriturário 31/07/2014 

a 30/07/2015 C 100%

PORTARIA Nº 837/2015 - CONCEDE PROGRESSÃO 
POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNI-
CIPAIS

Publicação Nº 24022

PORTARIA Nº 837/2015 CONCEDE PROGRESSÃO 
POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNI-
CIPAIS

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

CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que “Dispõe sobre o 
Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de 
São Gabriel da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Ser-
vidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha con-
templa em seus artigos 72 a 78 o direito a promoção; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, 
através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou 
o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Muni-
cipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de 
Avaliação de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, 
de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 5016/2015, 
de 28/07/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER a Progressão à Servidora Pública 
Municipal, da Controladoria Geral do Município, conforme 
Anexo Único, desta Portaria, a partir de JULHO/2015, em 
consonância com a relação apresentada pela Comissão de 
Avaliação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos 31 de julho de 2015.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 08 de setembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios  
do Estado do Espírito Santo

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração 



09/09/2015 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 340

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 95

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 837/2015, DE 
08/09/2015

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PRO-
GRESSÃO – JULHO/2015

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº Servidora 
Avaliada Cargo Período  

Avaliado

Médias 
Avalia-

ções

Classe 
Ante-
rior

Classe 
Atual 

01 JULIANA 
TOMAZELI

Escri-
turário

31/07/2013 a 
30/07/2015 100% C D

PORTARIA Nº 838/2015 - DISPÕE SOBRE O RESUL-
TADO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PRO-
GRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 24023

PORTARIA Nº 838/2015 DISPÕE SOBRE O RESULTA-
DO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO 
DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

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

CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que “Dispõe sobre 
o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município 
de São Gabriel da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Ser-
vidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha con-
templa em seus artigos 72 a 78 o direito a promoção e/ou 
progressão; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, 
através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou 
o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Muni-
cipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Ava-
liação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 5121/2015, 
de 31/07/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 1ª Avaliação para fins 
de Progressão do Servidor Público Municipal, da Secreta-
ria Municipal de Finanças, referente ao biênio 2014/2016, 
realizado em JULHO/2015, conforme Anexo Único desta 
Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela 
Comissão de Avaliação.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 08 de setembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração 

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 838/2015, DE 
08/09/2015

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PRO-
GRESSÃO – JULHO/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº Servidor Ava-
liado Cargo Período 

Avaliado
Classe 
Atual

Percentual 
Obtido 

01
JULIANO PE-

REIRA GOMES 
COSTA

Agente 
Arrecada-

ção

23/07/2014 
a 

22/07/2015
D 92,85%

PORTARIA Nº 839/2015 - DISPÕE SOBRE O RESUL-
TADO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PRO-
GRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 24025

PORTARIA Nº 839/2015 DISPÕE SOBRE O RESULTA-
DO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO 
DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

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

CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que “Dispõe sobre 
o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município 
de São Gabriel da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Ser-
vidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha con-
templa em seus artigos 72 a 78 o direito a promoção e/ou 
progressão; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, 
através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou 



09/09/2015 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 340

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 96

o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Muni-
cipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Ava-
liação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 5114/2015, 
de 31/07/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 1ª Avaliação para 
fins de Progressão do Servidor Público Municipal, da Se-
cretaria Municipal de Administração, referente ao biênio 
2014/2016, realizado em JULHO/2015, conforme Ane-
xo Único desta Portaria, em consonância com o relatório 
apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 08 de setembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração 

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 839/2015, DE 
08/09/2015

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PRO-
GRESSÃO – JULHO/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nº Servidor 
Avaliado Cargo Período 

Avaliado
Classe 
Atual

Percentual 
Obtido 

01
WEDERSON 
FERREIRA 
DE PAIVA

Assistente 
Administra-

tivo

01/07/2014 a 
30/06/2015 D 100%

PORTARIA Nº 840/2015 - INSTAURA PROCESSO AD-
MINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA

Publicação Nº 24027

PORTARIA Nº 840/2015 INSTAURA PROCESSO AD-
MINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 5161/2015, 
de 31 de julho de 2015, da Secretaria Municipal do Traba-
lho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONVOCAR a comissão Permanente de Sindicân-
cia instituída através da Portaria n° 191/2015, para ins-
taurar processo de sindicância, visando apurar a respon-
sabilidade do(s) servidor(es) que deram causa à aplicação 
de multa por Infração de Trânsito, no dia 26/09/2012, 
referente ao Veículo FIAT/DUCATO MINIBUS, Placa MSR - 
9517, desta municipalidade.

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão 
determinar os demais membros que atuarão no processo 
mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo 
único, da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão tem o prazo de 30 (trinta) dias con-
tados a partir do recebimento do Processo pelo Presidente, 
para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido prazo 
ser prorrogado.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 08 de setembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 843/2015 - LOCALIZA SERVIDOR
Publicação Nº 24105

PORTARIA Nº 843/2015 LOCALIZA SERVIDOR

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
5626/2015, de 19/08//2015, da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos e Transporte,

R E S O L V E:

Art. 1º - LOCALIZAR o servidor ANTÔNIO BATISTA DA 
SILVA, Matrícula 35, Guarda Patrimonial, Carreira II, Clas-
se “K”, na Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, 
Desenvolvimento Social e Família, a partir do dia 03 de 
setembro de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos 03 de setembro de 2015.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 08 de setembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 844/2015 - LOCALIZA SERVIDOR
Publicação Nº 24107

PORTARIA Nº 844/2015 LOCALIZA SERVIDOR

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 5626/ 
2015, de 19/08//2015, da Secretaria Municipal de Servi-
ços Urbanos e Transporte,

R E S O L V E:

Art. 1º - LOCALIZAR o servidor OSVALDO NUNES DE 
SOUZA, Matrícula 390, Guarda Patrimonial, Carreira II, 
Classe “J”, na Secretaria Municipal de Administração, a 
partir do dia 03 de setembro de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos 03 de setembro de 2015.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 08 de setembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 845/2015 - LOCALIZA SERVIDOR
Publicação Nº 24108

PORTARIA Nº 845/2015 LOCALIZA SERVIDOR

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
5626/2015, de 19/08//2015, da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos e Transporte,

R E S O L V E:

Art. 1º - LOCALIZAR o servidor PAULO CESAR FERNAN-
DES, Matrícula 392, Guarda Patrimonial, Carreira II, Clas-
se “M”, na Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, 
Desenvolvimento Social e Família, a partir do dia 03 de 
setembro de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos 03 de setembro de 2015.

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



09/09/2015 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 340

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 98

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 08 de setembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 846/2015 - LOCALIZA SERVIDOR
Publicação Nº 24109

PORTARIA Nº 845/2015 LOCALIZA SERVIDOR

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
5626/2015, de 19/08//2015, da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos e Transporte,

R E S O L V E:

Art. 1º - LOCALIZAR o servidor ROBERTO ANTONIO PES-
SI, Matrícula 404, Guarda Patrimonial, Carreira II, Clas-
se “L”, na Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, 
Desenvolvimento Social e Família, a partir do dia 03 de 
setembro de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos 03 de setembro de 2015.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 08 de setembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 849/2015 -INSTAURA PROCESSO AD-
MINISTRATIVO DISCIPLINAR

Publicação Nº 24111

PORTARIA Nº 849/2015 INSTAURA PROCESSO AD-
MINISTRATIVO DISCIPLINAR

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 5596/2015, 
de 18 de agosto de 2015, 

R E S O L V E:

Art. 1º - CONVOCAR a comissão Permanente de Sindicân-
cia instituída através da Portaria n° 191/2015, para ins-
taurar processo administrativo disciplinar, em desfavor do 
servidor MURILO CABRAL DE LACERDA, matrícula 4006, 
Contador, visando apurar a falta de urbanidade com a ser-
vidora Ilza Lúcia da Conceição, no dia 26/06/2015.

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão 
determinar os demais membros que atuarão no processo 
mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo 
único, da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão tem o prazo de 60 (sessenta) dias 
contados a partir do recebimento do Processo pelo Presi-
dente, para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido 
prazo ser prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 08 de setembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 850/2015 - TRANSFERE VEÍCULO
Publicação Nº 24112

PORTARIA Nº 850/2015 TRANSFERE VEÍCULOS

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 5914/2015, 
de 31/08/2015, da Secretaria Municipal de Saúde,

R E S O L V E:

Art. 1º - TRANSFERIR o Veículo Tipo ESP/CAMINHONET/
AMBULANCIA, FIAT DOBLO, Ano/Molelo 2007/2007, Placa 
MRA 3575, Chassi 9BD22315572011463, Cor Branca, da 
Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos e Transporte. 

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 08 de setembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 851/2015 - INSTAURA PROCESSO AD-
MINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA

Publicação Nº 24113

PORTARIA Nº 851/2015 INSTAURA PROCESSO AD-
MINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 55935/2015, 
de 1º de setembro de 2015, 

R E S O L V E:

Art. 1º - CONVOCAR a comissão Permanente de Sindicân-
cia instituída através da Portaria n° 191/2015, para ins-
taurar processo de sindicância, visando apurar o furto do 
telefone celular, da servidora BRISSA BIAZATTI, Matrícula 
4003, Assistente Administrativo, no Prédio desta Prefei-
tura Municipal, no dia 27/08/2015, conforme Boletim de 
Ocorrência nº 1.100/2015, de 27/08/2015.

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão 
determinar os demais membros que atuarão no processo 
mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo 
único, da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão tem o prazo de 30 (trinta) dias con-
tados a partir do recebimento do Processo pelo Presidente, 
para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido prazo 
ser prorrogado.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 08 de setembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

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

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração
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instituto de PrevidênCia dos servidores do muniCíPio de são gabriel da Palha

PORTARIA N° 032/2015 - DESIGNA SERVIDOR.
Publicação Nº 24053

PORTARIA N° 032/2015 DESIGNA SERVIDOR.

ALDIVINO ANTUNES PINTO, Diretor-Presidente do Ins-
tituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de São Gabriel da Palha – ES, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Art. 81 da Lei Municipal nº 1.638/2006 de 
18 de maio de 2006,

R E S O L V E :

Art. 1º - DESIGNAR, o senhor ALDIVINO ANTUNES PIN-
TO, para participar, no dia 10 de setembro do ano em cur-
so, da Reunião Extraordinária da ACIP (Associação Capi-
xaba dos Institutos de Previdência), a realizar-se no Au

ditório do IPAMV (Instituto de Previdência dos Servidores 
do Município de Vitória), localizado na Rua Chafic Murad, 
nº 712 – Bento Ferreira, Vitória - ES.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

Gabinete do Diretor-Presidente, em 08 de setembro de 
2015.

ALDIVINO ANTUNES PINTO

Diretor-Presidente

São José do Calçado

Prefeitura

RESUMO DE CONTRATO 169/2015
Publicação Nº 24095

CONTRATO/PMSJC/ Nº 170/2015

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Calça-
do-ES.

Contratada: EMPRESA CIRURGICA LEAL EIRELI-EPP

Objeto: “Aquisição de Fraldas Geriátricas e Infantis e ou-
tros”, em atendimento às Secretarias Municipais de Assis-
tência Social e Educação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, em conformidade com o PP 
(SRP) 028/2015.

Valor Global: R$ 257,70 (duzentos e cinqüenta e sete reais 
e setenta centavos).

Período: 05/08/2015 a 05/08/2016

Dotação Orçamentária: No Exercício de 2015, à conta do 
Elemento de Despesa n° 33903000000, fichas 269, 380 e 
381.

São José do Calçado-ES, em 05/08/2015.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal

CONTRATO/PMSJC/ Nº 172/2015

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Mu-
nicipal de São José do Calçado-ES.

Contratada: GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME

Objeto: “Aquisição de Fraldas Geriátricas e Infantis e ou-
tros”, em atendimento às Secretarias Municipais de Assis-
tência Social e Educação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, em conformidade com o PP 
(SRP) 028/2015.

Valor Global: R$ 456,00 (quatrocentos e cinqüenta e seis 
reais).

Período: 05/08/2015 a 05/08/2016

Dotação Orçamentária: No Exercício de 2015, à conta do 
Elemento de Despesa n° 33903000000, fichas 269, 380 e 
381.

São José do Calçado-ES, em 05/08/2015.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal
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CONTRATO/PMSJC/ Nº 169/2015

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Calça-
do-ES.

Contratada: M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME

Objeto: “Aquisição de Fraldas Geriátricas e Infantis e ou-
tros”, em atendimento às Secretarias Municipais de Assis-
tência Social e Educação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, em conformidade com o PP 
(SRP) 028/2015.

Valor Global: R$ 1.403,90 (um mil quatrocentos e três 
reais e noventa centavos).

Período: 05/08/2015 a 05/08/2016

Dotação Orçamentária: No Exercício de 2015, à conta do 
Elemento de Despesa n° 33903000000, fichas 269, 380 e 
381.

São José do Calçado-ES, em 05/08/2015.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal

CONTRATO/SMS/ Nº 138/2015

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Mu-
nicipal de São José do Calçado-ES.

Contratada: EMPRESA ANDRE ZANELATO COUTINHO-ME

Objeto: “Material Médico Hospitalar” em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde, da PREFEITURA MUNICI-
PAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, em conformidade 
com o PP (SRP) 027/2015.

Valor Global: R$ 5.026,30 (cinco mil vinte e seis reais e 
trinta centavos).

Período: 05/08/2015 a 05/08/2016

Dotação Orçamentária: No Exercício de 2015, Fundo Mu-
nicipal de Saúde, Elemento de Despesa n° 33903000000, 
fichas 11, 65, 84 e 85.

São José do Calçado-ES, em 05/08/2015.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal

CONTRATO/SMS/ Nº 139/2015

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Mu-
nicipal de São José do Calçado-ES.

Contratada: AZFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS LTDA

Objeto: “Material Médico Hospitalar” em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde, da PREFEITURA MUNICI-
PAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, em conformidade 
com o PP (SRP) 027/2015.

Valor Global: R$ 36.922,90 (trinta e seis mil novecentos e 
vinte e dois reais e noventa centavos).

Período: 05/08/2015 a 05/08/2016

Dotação Orçamentária: No Exercício de 2015, Fundo Mu-
nicipal de Saúde, Elemento de Despesa n° 33903000000, 
fichas 11, 65, 84 e 85.

São José do Calçado-ES, em 05/08/2015.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal

CONTRATO/SMS/ Nº 137/2015

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Mu-
nicipal de São José do Calçado-ES.

Contratada: EMPRESA CIRURGICA LEAL EIRELI-EPP 

Objeto: “Material Médico Hospitalar” em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde, da PREFEITURA MUNICI-
PAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, em conformidade 
com o PP (SRP) 027/2015.

Valor Global: R$ 68.992,28 (sessenta e oito mil novecen-
tos e noventa e dois reais e vinte oito centavos).

Período: 05/08/2015 a 05/08/2016

Dotação Orçamentária: No Exercício de 2015, Fundo Mu-
nicipal de Saúde, Elemento de Despesa n° 33903000000, 
fichas 11, 65, 84 e 85.

São José do Calçado-ES, em 05/08/2015.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal

CONTRATO/SMS/ Nº 136/2015

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Mu-
nicipal de São José do Calçado-ES.

Contratada: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - EPP

Objeto: “Material Médico Hospitalar” em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde, da PREFEITURA MUNICI-
PAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, em conformidade 
com o PP (SRP) 027/2015.

Valor Global: R$ 243.291,82 (duzentos e quarenta e três 
mil duzentos e noventa e um reais e oitenta e dois centa-
vos).

Período: 05/08/2015 a 05/08/2016

Dotação Orçamentária: No Exercício de 2015, Fundo Mu-
nicipal de Saúde, Elemento de Despesa n° 33903000000, 
fichas 11, 65, 84 e 85.

São José do Calçado-ES, em 05/08/2015.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal
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CONTRATO/SMS/ Nº 133/2015

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Mu-
nicipal de São José do Calçado-ES.

Contratada: EMPRESA CIRURGICA LEAL EIRELI-EPP

Objeto: “Aquisição de Fraldas Geriátricas e Infantis e ou-
tros”, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, 
em conformidade com o PP (SRP) 028/2015.

Valor Global: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Período: 05/08/2015 a 05/08/2016

Dotação Orçamentária: No Exercício de 2015, Fundo Mu-
nicipal de Saúde, à conta do Elemento de Despesa n° 
33903200000, ficha 66.

São José do Calçado-ES, em 05/08/2015.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal

CONTRATO/SMS/ Nº 135/2015

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Mu-
nicipal de São José do Calçado-ES.

Contratada: GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME

Objeto: “Aquisição de Fraldas Geriátricas e Infantis e ou-
tros”, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, 
em conformidade com o PP (SRP) 028/2015.

Valor Global: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Período: 05/08/2015 a 05/08/2016

Dotação Orçamentária: No Exercício de 2015, Fundo Mu-
nicipal de Saúde, à conta do Elemento de Despesa n° 
33903200000, ficha 66.

São José do Calçado-ES, em 05/08/2015.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal

CONTRATO/SMS/ Nº 132/2015

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Mu-
nicipal de São José do Calçado-ES.

Contratada: M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME

Objeto: “Aquisição de Fraldas Geriátricas e Infantis e ou-
tros”, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, 
em conformidade com o PP (SRP) 028/2015.

Valor Global: R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

Período: 05/08/2015 a 05/08/2016

Dotação Orçamentária: No Exercício de 2015, Fundo Mu-
nicipal de Saúde, à conta do Elemento de Despesa n° 
33903200000, ficha 66.

São José do Calçado-ES, em 05/08/2015.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal

São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2015
Publicação Nº 24081

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2015

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, através do Pre-
goeiro Oficial, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de 
quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a con-
tratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços com fornecimento de peças para manutenção corretiva 
em bombas injetoras dos tratores agrícolas pertencentes a 
frota da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico, do Município de São Roque do Canaã – ES, conforme 
especificações descritas no anexo I (Termo de Referência) 
do edital.

Abertura dos envelopes das propostas e documentações 
dar-se-ão em sessão pública às 08:30 do dia 21/09/2015. 

O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:

a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedoca-
naa.es.gov.br.

b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da 
Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à Rua 
Lourenço Roldi, Nº88 – São Roquinho – São Roque do Ca-
naã-ES.

Com fulcro no art. 32, §5º da Lei 8.666/1993, caso os 
interessados julguem necessário, deverão solicitar cópia 
reprográfica no endereço citado na alínea “b” acima, sendo 
que a empresa deverá solicitar junto ao Núcleo de Atendi-
mento ao Contribuinte-NAC a emissão do DAM (Documen-
to de Arrecadação Municipal), pelo e-mail nacsrc@saorc.

http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br/
http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br/
mailto:nacsrc@saorc.com.br
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com.br ou pelo telefone nº (027) 3729-1844, no valor de 
R$ 3,71 (três reais e setenta e um centavos), devendo 
posteriormente apresentar o comprovante no setor de li-
citações.

São Roque do Canaã – ES, 08 de Setembro de 2015.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Publicação Nº 24039

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº: 02553/2015.

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
LTDA ME.

Valor – R$ 1.556,80 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e 
seis reais e oitenta centavos).

OBJETO: Acréscimo de 25% do Pregão 056/2015 para 
aquisição de materiais siderúrgicos necessários à comple-
mentação de construção do Galpão Municipal.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-
NOS:

007.001.15.451.0010.1.011.4.4. 90.30 – Material de 
Consumo – (F: 164 – FR: 1605).

Processo Administrativo: nº 002035/2015

Pregão Presencial nº: 056/2015.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº: 02554/2015.

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – DISTRIBUIDORA CANAÃ LTDA ME.

Valor – R$ 435,40 (Quatrocentos e trinta e cinco reais e 
quarenta centavos).

OBJETO: Acréscimo de 25% do Pregão 056/2015 para 
aquisição de materiais siderúrgicos necessários à comple-
mentação de construção do Galpão Municipal.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-
NOS:

007.001.15.451.0010.1.011.4.4. 90.30 – Material de 
Consumo – (F: 164 – FR: 1605).

Processo Administrativo: nº 002035/2015

Pregão Presencial nº: 056/2015.

PORTARIA N° 213-2015
Publicação Nº 24077

PORTARIA Nº 213/2015

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA 
FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE OBRA.

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 
002294/2015,

R E S O L V E :

Art. 1º - Designar o servidor Antonio Braz Corona, ocu-
pante do cargo de Engenheiro Civil, para acompanhar e 
fiscalizar a execução da obra de reparos com massa asfál-
tica em vários trechos de diversas ruas da Sede do Muni-
cípio de São Roque do Canaã.

Art. 2º - O período de fiscalização será de acordo com o 
cronograma que faz parte do processo supracitado.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 08 de Setembro de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015
Publicação Nº 24078

RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015

Informamos que a Licitação que trata da contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços com for-
necimento de peças para manutenção corretiva em bom-
bas injetoras dos tratores agrícolas MF 275, ano 2009, 
Chassi/Serie 000T275207C006952 e MF 265 ano1997, 
Chassi/Serie 265026268, pertencentes à frota da Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimento Econômico, do Município 
de São Roque do Canaã – ES foi considerada DESERTA.

São Roque do Canaã – ES, 08 de Setembro de 2015.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Pregoeiro Oficial

mailto:nacsrc@saorc.com.br
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DECRETO N° 2.677-2015
Publicação Nº 24009

 

DECRETO  Nº 0002677/2015

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

0000006 002001.0412200022.002

175,00

Manutenção Atividades do Gabinete

33903900000 1000000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000018 003001.0412200042.004

17.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

33903900000 1000000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000018 003001.0412200042.004

15,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

33903900000 1605000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000021 003001.0412200042.004

2.774,33

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

33909300000 1000000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0000061 004003.1236500072.013

716,00

Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Educação Infantil

33903000000 1101000000MATERIAL DE CONSUMO

0000063 004003.1236500072.013

145,10

Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Educação Infantil

33903900000 1101000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000066 004003.1236500072.014

10.760,21

Manutenção e Desenvolvimento da educação infantil creche

33903000000 1101000000MATERIAL DE CONSUMO

0000162 007001.1512200102.033

200,00

Manutenção das Atividades da Sec. de Obras

33903900000 1000000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000164 007001.1545100101.011

1.834,00

Obras publicas e Infraestrutura 

44903000000 1605000000MATERIAL DE CONSUMO

0000167 007001.1545200101.011

726,00

Obras publicas e Infraestrutura 

44903900000 1605000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0000196 009003.0812200122.037

450,00

Manutenção das Atividades de Asssistencia Social

33903000000 1000000000MATERIAL DE CONSUMO

0000237 010001.1812200162.045

600,00

Manutenção das Atividades da Sec. Meio Ambiente

33903000000 1000000000MATERIAL DE CONSUMO

Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 35.395,64 (trinta e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais  e sessenta e quatro centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

0000005 002001.0412200022.002

2.774,33

Manutenção Atividades do Gabinete

33903600000 1000000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0000019 003001.0412200042.004

17.835,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

33904700000 1000000000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

0000064 004003.1236500072.014

4.600,00

Manutenção e Desenvolvimento da educação infantil creche

31901100000 1101000000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0000072 004005.1236400072.015

2.885,61

Apoio ao Ensino Profissionalizante e Educação Superior

33903900000 1199000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000076 004007.1230600072.017

3.155,60

Manutenção das Atividades da Merenda Escolar

33903000000 1199000000MATERIAL DE CONSUMO

0000165 007001.1545100101.011

2.575,00

Obras publicas e Infraestrutura 

44905100000 1605000000OBRAS E INSTALAÇÕES

0000247 010001.1854100162.046

600,00

Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente

33903200000 1000000000MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0000255 011001.0412400172.048

970,10

Gestão do Controle Interno

33903900000 1000000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAÃ, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei
Nº 0000746/2014.

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R$ 35.395,64   (trinta e cinco mil trezentos e noventa e
cinco reais  e sessenta e quatro centavos ), nas seguintes dotações:

 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

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

SAO ROQUE DO CANAÃ,  04 setembro de 2015

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 2.678/2015
Publicação Nº 24082

 

DECRETO  Nº 0002678/2015

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte
006001.2781200091.009

7.741,56449030 10000
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:

ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte

0000009 001001.0103100012.001
7.741,56

Manutenção das Atividades Legislativas
33903000000 1000000000MATERIAL DE CONSUMO

7.741,56TOTAL :

   SÃO ROQUE DO CANÃA   ES 08 setembro de 2015

Marcos Geraldo Guerra
Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal de SÃO ROQUE DO CANÃA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuiçãoes conferidas pelo Art. 57 da Lei
Orgânica Muinicipal con fulcro na Lei Nº 0000746/2014.
Fica suplementado no orçamento da despesa da Câmara Municipal de São Roque do Canaã prevista para o exercício de 2015 a importância de R$ 7.741,56
(sete mil setecentos e quarenta e um reais  e cinqüenta e seis centavos ), nas seguintes dotações:

Serra

Prefeitura

DECRETOS
Publicação Nº 24100

DECRETO Nº 6559, DE 4 DE SETEMBRO DE 2015

Exonera servidor estatutário.

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

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da 
Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Pú-
blicos do Município) e o inteiro teor do processo adminis-
trativo nº 41.176/2015,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, MARCOS ROGERIO DE OLI-
VEIRA MARTINS, do cargo de Técnico de Saúde – Técni-
co em Enfermagem, matrícula nº 29.622, lotado na Secre-
taria Municipal de Saúde – Sesa.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 4 de setembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6561, DE 8 DE SETEMBRO DE 2015

Exonera Chefe da Divisão de Elaboração de Orça-
mento - Seob.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,
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D E C R E T A :

Art. 1º Exonera INGRID SILVA RODRIGUES, do cargo 
em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE ELABORAÇÃO DE 
ORÇAMENTO - CC-4 da Secretaria Municipal de Obras - 
Seob. 

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu

blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 8 de setembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6562, DE 8 DE SETEMBRO DE 2015

Nomeia Chefe da Divisão de Elaboração de Orçamen-
to - Seob.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei Municipal nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia VALÉRIA MEDEIROS DE ALMEIDA, 
para exercer o cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO 
DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO – CC–4 da Secretaria 
Municipal de Obras - Seob, com remuneração e atribuições 
previstas em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 8 de setembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6563, DE 8 DE SETEMBRO DE 2015

Altera composição da Comissão de Planejamento e 
Gestão Estratégica – COPLAGE/Seob.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espíri-
to Santo, usando das atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da 
Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei Mu-
nicipal nº 3.448/2009 e o Decreto nº 1960/2009,

D E C R E T A :

Art. 1º Exclui a servidora INGRID SILVA RODRIGUES 
da Comissão de Planejamento e Gestão Estratégica – CO-
PLAGE da Secretaria Municipal de Obras – Seob, da fun-
ção de membro.

Art. 2º Inclui a servidora VALÉRIA MEDEIROS DE AL-
MEIDA na Comissão de Planejamento e Gestão Estraté-
gica – COPLAGE da Secretaria Municipal de Obras – Seob, 
na função de membro.

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

Palácio Municipal em Serra, em 8 de setembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
228/2014

Publicação Nº 23901

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
228/2014. PROCESSO Nº 28574/2015 – SESA.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a 
Empresa CENTRO DE TRAT. DE DEPENDÊNCIA QUIMICA 
VIVENCIA ALVORADA LTDA. Objeto: Prorrogação do 
contrato nº 228/2014 por mais 12 (doze) meses a 
partir 05/09/2015, com fulcro no Art. 57, Inciso II da 
Lei 8.666/93. Valor do presente Aditivo R$ 468.000,00 
(Quatrocentos e sessenta e oito mil reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.302.0190.2.107 – 3.3.90.39.00

FR: 1.203.0000

SESA/CPL 04/09/2015

EXTRATO DO CONTRATO 240/2015 
Publicação Nº 23951

EXTRATO DO CONTRATO Nº 240/2015. PROCESSO 
Nº 2942/2015 – PE 107/2015

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a 
Empresa LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA ME. Objeto: 
Locaçãode veículo utilitário tipo pick up. Valor glo-
bal: R$130.400,00 (Cento e trinta mil, quatrocentos re-
ais). Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura 
01/09/2015 e posterior publicação. Gestor: ANTONIO 
FRANCISCO POSSATTI. As despesas correrão a conta 
da Dotação orçamentária: 

10.305.0200.2.110– 3.3.90.39.00 FR 1.203.0000 

SESA/CPL 04/09/2015
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RESOLUÇÃO Nº 022/2015 CONCASE
Publicação Nº 24086

Resolução 022/2015

CONCASE

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente da Serra- CONCASE, no uso de suas atribuições 
legais, conforme a lei 3898/2012 e seguindo a deliberação 
realizada em Reunião Ordinária de 26 de Agosto de 2015,

Considerando a saída da Vice-Presidente Fátima Tolentino 
da Silva representante da SEDIR;

R E S O L V E :

Art. 1º Empossar Swedemar Furtado Barros da Silva re-
presentante da SESA como Vice-Presidente deste conse-
lho.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Serra, ES 26 de Agosto de 2015.

Marco Antônio Martão

Presidente do CONCASE

RESOLUÇÃO Nº 034/2015 CONCASE
Publicação Nº 24087

Resolução 034/2015

CONCASE

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Serra – CONCASE através da sua Comissão Especial 
para Escolha dos membros do Conselho Tutelar da Serra; 

Considerando a listagem de sessões eleitorais do Município da Serra no site do Tribunal de Regional Eleitoral do Espírito 
Santo – TRE;

R E S O L V E :

Artigo 1°. Publicar nova lista de locais de votação na Eleição para escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Município:

LOCAIS DE VOTAÇÃO

ZONA SEÇÕES ELEITORAIS LOCAL DE VOTAÇÃO NAS ELEIÇÕES 
COORDENADA PELO TRE 

LOCAL/ENDEREÇO DE VOTAÇÃO PARA 
ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR

53

7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 

22; 23; 200; 373
Escola Manoel Carlos de Miranda

CENTRO DE VIVÊNCIA DE JOSÉ DE 
ANCHIETA - Rua Peroba do Campo s/n de 

Anchieta183; 184; 216; 224; 238; 252; 
260; 286; 337; 376; Silvio Egito Sobrinho

162; 163; 164; 165; 315; 377; EEEF Laranjeiras
 

53

24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 
31; 32; 327; EEF Olivina Siqueira

CRAS JARDIM TROPICAL - Av. Dido 
Fontes, S/N, J. Tropical194; 195; 196; 197; 198; 226; 

244; 258; 296; 314; 325; 339; 
378;

EEF Professor Luiz Batista

53

42; 43; 44; 45; 46; 47; 209; 
257; 287; 341; Creche Penélope

CENTRO COMUNITÁRIO DE JARDIM 
LIMOEIRO - Rua Nelcy Lopes Vieira S/N - 

Jardim Limoeiro
48; 49; 50; 51; 52; 53; 323; 

381 EEF São Diogo

54; 55; 56; 389 EEEF Maria Madalena Pisa

53

67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 
74; 75; 201; EEF Lací Zuleica Nunes 

CENTRO DE VIVÊNCIA DE ANDRÉ 
CARLONE - R. Jacinta de Paula Ferreira 

57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 
64; 65; 66; EEEF João Batista Motta 

185; 225; 239; 251; 262; 269; 
278; 288; 329; 399 EEEF Américo Guimarães

 

53

126; 127; 128; 129; 130; 131; 
132; 211; 343; 347; 386 EEF Aureníria Correia Pimentel

CRAS NOVO HORIZONTE - Rua Tiê s/n 
Praça de Novo Horizonte228; 236; 247; 263; 271; 281; 

291; 300; 310; 330; 334; 375; EEEF Novo Horizonte
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53

160; 223; 242; 253; 270; 292; 
322; 379; EEF Hélio Ferraz

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - 
HELIO FERRAZ - Rua Rio Negro S/N95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 

102; 103; 104; 105; 106; 107; 
203; 210; 214

EEEFM Clotilde Rato

53

282; 285; 299; 309; 312; 319; 
321; 332; 348; 357; 387 EEF João Paulo II

PROJETO VIDA - Rua Alcobaça S/N - 
Jardim Carapina187; 207; 213; 234; 241; 246; 

259; 268; 276; 347; EEF Padre Gabriel 

 

26

10; 11; 12; 13; 31; 32; 274; EMEF Serrana

CASA DOS CONSELHOS - SERRA SEDE 
Rua D. Pedro II nº 136 Centro -Serra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 362; 
400; 466; 532; 588; EEEFM Prof. João Loyola 

14; 15; 16; 17; 18; 305; 355; 
421; 476; 543; EEEFM Clovis Borges Miguel

253 EMEF de Putiri
254; 255; 598 EMEF de Belvedere 

350; 419; 471; 524; 590; EMEF Divinópolis
541; EMEF Santiago da Serra 
575; EMEF Chapada Grande

19; 20; 21; 331; 426; 464; 
522; 556 EEEF Getúlio Pimentel Loureiro

386; 411; 428; 462; 491; 540; EMEF Herbert de Souza 
22; 23; 24; 290; 345; 441; 

501; 530; 582; EMEF Jardim Bela Vista

33; 34; 35; 36; 37; 306; 343; 
558; EMEF São Marcos

40; 41; 401; 473; 583; EMEF Djanira Maria de Araújo 

 

26

25; 26; 27; 28; 29; 30; 277; 
291; 297; 301; 308; 313; 379; 

389;
EMEF Alba Lília Castello Miguel

CENTRO DE VIVÊNCIA DE MARIA NIOBE - 
Av. Guarapari Nº 103 - Maria Niobe

418; 437; 454; 479; 508; 518; 
559; 595 EMEF Paulo Freire 

38; 39; 344; 422; 485; 528; 
593; EMEF Cascata

42; 43; 44; 318; 382; 459; EEEF Adelvani Azevedo

26

45; 46; 47; 48; 292; 309; 
316; 328; 357; 364; 390; 402; 

423; 430; 554; 585; 
EMEF Jonas Farias

GRUPO DE IDOSOS DE NOVA CARAPINA - 
Av. Belo Horizonte 1027 - Nova Carapina

49; 50; 275; 403; 455; 482; 
523; 550; 597 EMEF Governador Carlos Lindemberg

51; 52; 351; 488; 578 EEEF Judith Castelo Leão
435; 442; 452; 463; 472; 486; 

492; 520; 529; 546; 570; EEEF Nova Carapina II

26

517; 527; 548; 561; 569; 589; EMEF Ismênio Vidigal

CRAS PLANALTO SERRANO - Av. Bela Vista 
S/N Bloco A - Planalto Serrano

456; 460; 467; 474; 483; 500; 
519; 553; 592; EMEF João Calmon

327; 342; 356; 363; 384; 410; 
412; 415; 425; 436; 440; 447; EEEFM Professor João Antunes das Dores

574 EEEF Campinho

26

557; 568; 591; Iolanda Schineider Rangel da Silva

CENTRO COMUNITÁRIO DE PORTO CANOA 
- Rua das Perdizes s/n - Porto Canoa

67; 68; 69; 70; 71; 346; 404; 
429; 489; 533; EEEFM Hilda Miranda Nascimento

60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 
280; 477 EMEF Ministro Petrônio Portela

538; 587; EEEF Maringá
59 174; 175; 176; 177; 178 EMEF Irmã Dulce
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59

33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 
40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 
47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 

54; 55; 56; 227; 243

EMEF Feu Rosa

CENTRO DE VIVÊNCIA DE FEU ROSA - Rua 
dos Cravos S/N - Feu Rosa 29; 30; 31; 32; 229; 239 EEEFM Antônio Engrácio da Silva 

155; 156; 157; 158; 159; 160; 
161; 162; 163; 164; 165; 166; 
167; 168; 169; 170; 171; 172; 

173; 222;

EEEFM Marinete de Souza Lira

 

59

97; 98; 99; 100; 101; 102; 
103; 104; 105; 106; 107; 108; 

223; 230; 235; 242
EMEF Dom Helder Pessoa Câmara

EMEF DOM HELDER PESSOA CÂMARA - Av. 
Abdo Saad s/nº - Jacaraípe

109; 110; 111; 112; 113; 114; 
221; 226; 231; 234; 240 EMEF Leonel de Moura Brizola 

80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 

94; 95; 96; 
EMEF JacaraÍpe 

57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 
64; 65; 66; 67; EEEFM Francisco Nascimento

68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 
75; 76; 77; 78; 79; EEEF Germano Lube

 

59

115;116; 245 CEMEI Vovó Ritinha
PC NET - Rua Elpídio Pimentel nº 366 - 

Manguinhos 
117; 118; 119; 120; 121 EEEF Prefeito José Maria Miguel Feu Rosa

1; 2; EMEF Bincanga
3; 4; EEF Tancredo de Almeida Neves - Nova Almeida 

59

122; 123; 124; 125; 126; 127; 
128; 129; 130; 131 EMEF Julite Miranda Freitas

CENTRO DE CONVIVÊCIA IDOSOS DE 
NOVA ALMEIDA - Rua Capitão Bley 874 - 

N. Almeida

132; 133; 134; 135; 136; 137; 
138; 139; 140 EMEF Leonor Miguel Feu Rosa - Reis Magos

141; 142; 143; 144; 145; 146; 
147; 224; 232; 244 EMEF Prof. Darcy Ribeiro

59
210; 211; 212; 213; 214; 215; 
216; 217; 218; 219; 220; 228; 

233
EMEF Valéria Maria Miranda CRAS DE VILA NOVA DE COLARES - Rua 

Anhanguera nº 543 - Vila Nova de Colares

59

148; 149; 150; 151; 152; 153; 
154; 237 EMEF Francisca Peixoto Miguel

CRAS SERRA DOURADA - Rua das Acácias 
S/N - Serra Dourada II

188; 189; 190; 191; 192; 193; 
194; 195; 196; 197 EMEF Elice Batista Gáudio

198; 199; 200; 201; 202; 203; 
204; 205; 206; 207; 208; 209 EMEF Ana Gomes 

179; 180; 181; 182; 183; 184; 
185; 186; 187 EMEF Serra Dourada 

59

25; 26; 27; 28; 225; 236 EEEFM Zumbi dos Palmares
CENTRO DE VIVÊNCIA DE CIDADE 

CONTINENTAL - Av. dos Índios S/N - Setor 
América - Cidade Continental

11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 EEEFM Prof. Mª Olinda de Oliveira Menezes 

5; 6; 7; 8; 9; 10; 241 EEEF Carapebus
 

26

53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 
336; 378; 395; 420; 433; 446; 

469; 475; 495; 510
EEEF Mestre Álvaro CENTRO COMUNITÁRIO DE ELDORADO - 

Av. Rio Doce nº 475 - ELDORADO
535; 552; 572; 594 EMEF Cidade Pomar

 

26

83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 
90; 91; 380; 406; 509 EEEF Sizenando Pechincha

CENTRO DE VIVÊNCIA DE BARCELONA - 
Av. Região Sudeste 605 - Barcelona

92; 93; 94; 95; 264; 324; 
376; 409; 434; 448; 465; 499; 

551; 562; 586; 
EEEF Juracy Machado

53

359; 360; 361; 362; 363; 364; 
365

Centro Educacional Infantil Olindina Leão 
Nunes

366; 367; 368; 369; 370; 371; 
372; EEEF Manoel Lopes
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53
33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 
40; 41; 221; 248; 290; 316; 

349
EEEF Jones José do Nascimento PROJETO LEGAL - Rua Distrito Federal nº 

230 - Central Carapina

 

53

82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 
89; 90; 91; 92; 93; 94; 186; 

202; 217; 
EEEF Rômulo Castelo 

EEEFM RÔMULO CASTELLO - Rua da 
Independência s/n - Carapina76; 77; 78; 79; 80; 81; EEF Arlindo Ferreira Lopes 

108; 109; 110; 111; 112; 113; EEEFM Belmiro Teixeira Pimenta
227; 256; 277; 308; 385 EEEF Elpídia Coimbra

53

188; 189; 190; 191; 192; 193; 
229; 266; 275; 294; 345; 380; 

384
Escola Especial Dr. Pedro Feu Rosa

APAE DA SERRA - R Afonso de Mello 
Franco nº 13 - Pq. Residencial Laranjeiras

172; 173; 174; 175; 176; 301; 
351; 383 EEEF Iracema Conceição Silva

 

53

114; 115; 116; 117; 118; 119; 
120; 121; 122; 123; 124; 125; 
204; 222; 250; 317; 333; 344; 

358

EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão
EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO - Av. 

Norte Sul cruzamento ES 010
1; 2; 3; 4; 5; 6; 166; 167; 

168; 169; 170; 171; 232; 265; 
283; 305; 382

EEEFM Maria Penedo

Artigo 2°. Esta resolução entra em vigor na sua data de publicação.

Serra, 03 de Setembro de 2015

Comissão Especial para Escolha

dos membros do Conselho Tutelar

RESOLUÇÕES COMASSE
Publicação Nº 24093

Resolução nº 022/2015

Conselho Municipal de Assistência Social da Serra – CO-
MASSE, atendendo ao estabelecido no artigo 22 da Lei 
n.º 4388 de 13 de agosto de 2015, no uso de suas 
atribuições legais, em reunião ordinária do dia 02 de 
setembro de 2015.

R E S O L V E :

Art. 1º. Aprovar as retificações da Prestação de Contas 
do Programa Incluir do exercício de 2012

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

Serra 02/09/2015

ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALICIO

Presidente do COMASSE

Resolução nº 023/2015 

Conselho Municipal de Assistência Social da Serra – CO-
MASSE, atendendo ao estabelecido no artigo 22 da Lei n.º 
4388 de 13 de agosto de 2015, no uso de suas atribuições 
legais, em reunião ordinária do dia 02 de setembro de 
2015.

R E S O L V E :

Art. 1º. Aprovar o Plano de Trabalho e Projeto Técnico Bá-
sico da Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais da Serra no valor total de R$ 82.643,70( oitenta e 
dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta cen-
tavos), sendo R$ 64.000,00(sessenta e quatro mil reais) 
com recurso oriundo de Emenda Parlamentar Estadual e o 
valor R$ 18.643,70( dezoito mil, seiscentos e quarenta e 
três reais e setenta centavos) de contra partida a entida-
de, destinado a reforma e ampliação do refeitório.

Art.2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Serra 02/09/2015

ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALICIO

Presidente do COMASSE
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RESULTADO PE 116/2015 SESA/SERRA
Publicação Nº 23965

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.° 116/2015

Lote 01
Descrição: Contratação de Serviços Gráficos
Quant: 1
Valor: R$ 39.135,00
Vencedor: Gráfica Editora Quatro Irmãos

Serra, 04 de setembro de 2015.

LUCIANO N LOPES
Pregoeiro Oficial

RESUMOS DE ADITIVOS
Publicação Nº 24099

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO 

NÚMERO: 319/12 2º ADITIVO 

CONTRATADO: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARI-
BÓIA LTDA.

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE 
AGLOMERADOS URBANOS NOS BAIRROS SERRA DOURA-
DA II E SERRA SEDE.

OBJETIVO: ACRÉSCIMO DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM 365 
(TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS. 

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO 

NÚMERO: 092/13 5º ADITIVO 

CONTRATADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARA-
GUAIA LTDA.

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEN-
TRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI) DO 
BAIRRO JARDIM CARAPINA.

OBJETIVO: REPLANILHAMENTO COM ALTERAÇÃO DO VA-
LOR DO CONTRATO

NOVO VALOR: R$ 2.386.879,24

PROCESSO: 37.572/2015

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO 

NÚMERO: 224/13 3º ADITIVO 

CONTRATADO: PIRÂMIDE CONSTRUTORA E INCORPORA-
DORA LTDA.

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTA-
ÇÃO E FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MU-
NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) NO BAIRRO 
CENTRAL CARAPINA.

OBJETIVO: ACRÉSCIMO DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM 08 
(OITO) MESES E ACRÉSCIMO DE PRAZO DE EXECUÇÃO EM 
05 (CINCO) MESES.

instituto de PrevidênCia dos servidores do muniCíPio de serra

PORTARIA 176/2015
Publicação Nº 24044

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores do Município da Serra, no uso de suas atribuições 
legais, considerando o disposto no Art 83, item III da Lei 
2818/05, resolve:

PORTARIA Nº 176/2015

Art. 1º. Instituir a COMISSÃO PARA O PLANO DE AÇÃO DE 
BOAS PRÁTICAS, DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, iniciativa 
da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos 
Estados e Municípios – ANEPREM, que tem apoio do Minis-
tério da Previdência Social – MPS. 

Art. 2º. O objetivo principal desta Comissão é desenvolver 
práticas baseadas nos princípios da transparência, equida-
de, ética, responsabilidade corporativa e social.

Art. 3º. A referida Comissão será composta pelos seguin-
tes membros: 

Presidente: 
Daniel Albareda de Oliveira

Membros:
Júlia Patrocinio Donato
Fábio Pinheiro Faria Santos
Lucinéia Vermeulm Silva
Eliene de Almeida Falcão 
Art. 4º. Estabelecer a comissão no valor de R$1.800,00 
(hum mil e oitocentos reais) para o Presidente e no valor 
de R$1.700,00 (hum mil e setecentos reais) para os de-
mais integrantes.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

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

Serra, 02 de setembro de 2015.

Alexandre Camilo F. Viana

Diretor Presidente
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

PUBLICAÇÃO LRF 4º BIMESTRE/2015
Publicação Nº 24047

 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas
Previsão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)
Saldo%

(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)
69.254.000,00 69.254.000,00 8.723.472,00 12,60 55,08RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 31.110.014,4738.143.985,53
55.095.000,00 55.095.000,00 8.159.159,50 14,81 65,01RECEITAS CORRENTES 19.276.076,5835.818.923,42

4.608.000,00 4.608.000,00 771.453,34 16,74 67,76RECEITA TRIBUTÁRIA 1.485.484,753.122.515,25
3.010.000,00 3.010.000,00 529.967,27 17,61 69,22Impostos 926.611,132.083.388,87
1.078.000,00 1.078.000,00 100.945,32 9,36 48,72Taxas 552.848,75525.151,25

520.000,00 520.000,00 140.540,75 27,03 98,84Contribuição De Melhoria 6.024,87513.975,13
621.000,00 621.000,00 175.855,32 28,32 96,99RECEITA PATRIMONIAL 18.685,69602.314,31

20.000,00 20.000,00 1.725,99 8,63 71,64Receitas Imobiliárias 5.672,0614.327,94
601.000,00 601.000,00 174.129,33 28,97 97,83Receitas De Valores Mobiliários 13.013,63587.986,37

500,00 500,00RECEITA DE SERVIÇOS 500,00
500,00 500,00Serviços Administrativos 500,00

48.891.500,00 48.891.500,00 7.120.818,23 14,56 64,90TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17.159.872,6231.731.627,38
47.951.500,00 47.951.500,00 7.109.143,23 14,83 63,08Transferências Intergovernamentais 17.701.597,6230.249.902,38

940.000,00 940.000,00 11.675,00 1,24 157,63Transferências De Convênios (541.725,00)1.481.725,00
974.000,00 974.000,00 91.032,61 9,35 37,21OUTRAS RECEITAS CORRENTES 611.533,52362.466,48
150.000,00 150.000,00 23.971,32 15,98 53,13Multas E Juros De Mora 70.301,5179.698,49
112.000,00 112.000,00 29.145,26 26,02 32,79Indenizações E Restituições 75.278,1436.721,86
212.000,00 212.000,00 32.234,87 15,21 57,23Receita Da Dívida Ativa 90.670,93121.329,07
500.000,00 500.000,00 5.681,16 1,14 24,94Receitas Diversas 375.282,94124.717,06

14.159.000,00 14.159.000,00 564.312,50 3,99 16,42RECEITAS DE CAPITAL 11.833.937,892.325.062,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações De Crédito Internas
Operações De Crédito Externas

110.000,00 110.000,00 25.000,00 22,73 245,64ALIENAÇÃO DE BENS (160.200,00)270.200,00
100.000,00 100.000,00 25.000,00 25,00 270,20Alienação De Bens Móveis (170.200,00)270.200,00

10.000,00 10.000,00Alienação De Bens Imóveis 10.000,00
14.049.000,00 14.049.000,00 539.312,50 3,84 14,63TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 11.994.137,892.054.862,11

550.000,00 550.000,00Transferências Intergovernamentais 550.000,00
13.499.000,00 13.499.000,00 539.312,50 4,00 15,22Transferências De Convênios 11.444.137,892.054.862,11

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
69.254.000,00 69.254.000,00 8.723.472,00 12,60 55,08SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 31.110.014,4738.143.985,53

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito Internas

Mobiliária
Contratual

Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual

69.254.000,00 69.254.000,00 8.723.472,00 12,60 55,08SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 31.110.014,4738.143.985,53

DÉFICIT (VI)
69.254.000,00TOTAL (VII) = (V + VI) 38.143.985,5369.254.000,00 8.723.472,00

1.690.847,29SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA
1.690.847,29Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais
Despesas Liquidadas

DESPESAS
Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas
No Período No Período Até Período

(h)

Despesas Empenhadas
Até Período

(f)

Saldo

(i) = (e - h)

Saldo
Inicial

(d)
Atualizada

(e)
Pagas Até o
Periodo (i)

68.934.000,00 7.802.188,89 48.177.177,44 9.132.689,1670.673.662,21DESPESAS(EXC.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 36.485.388,4022.496.484,77 34.188.273,81 35.886.930,56
50.825.148,02 7.210.206,56 38.440.928,45 8.132.301,6552.565.240,05DESPESAS CORRENTES 33.035.582,3014.124.311,60 19.529.657,75 32.447.778,64
27.540.399,30 4.305.757,97 17.014.341,24 4.306.951,7227.006.027,56PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.014.341,249.991.686,32 9.991.686,32 17.014.341,24
23.284.748,72 2.904.448,59 21.426.587,21 3.825.349,9325.559.212,49OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.021.241,064.132.625,28 9.537.971,43 15.433.437,40
17.296.851,98 591.982,33 9.736.248,99 1.000.387,5117.296.422,16DESPESAS DE CAPITAL 3.449.806,107.560.173,17 13.846.616,06 3.439.151,92
17.274.851,98 591.982,33 9.714.248,99 1.000.387,5117.274.422,16INVESTIMENTOS 3.427.806,107.560.173,17 13.846.616,06 3.417.151,92

22.000,00 22.000,0022.000,00AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 22.000,00 0,00 22.000,00
812.000,00 812.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 812.000,00 812.000,00
812.000,00 812.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 812.000,00 812.000,00

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
68.934.000,00 7.802.188,89 48.177.177,44 9.132.689,1670.673.662,21SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 36.485.388,4022.496.484,77 34.188.273,81 35.886.930,56

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 177.994,4593.190,63177.994,4534.074,6984.256,00186.929,0843.009,32271.185,08320.000,00
Amortização da Dívida Interna 177.994,4593.190,63177.994,4534.074,6984.256,00186.929,0843.009,32271.185,08320.000,00

Dívida Mobiliária
Outras Dívidas 177.994,4593.190,63177.994,4534.074,6984.256,00186.929,0843.009,32271.185,08320.000,00

Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 36.064.925,0134.281.464,4436.663.382,859.166.763,8522.580.740,7748.364.106,527.845.198,2170.944.847,2969.254.000,00
SUPERÁVIT (XIII) 1.480.602,68

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 36.064.925,0134.281.464,4438.143.985,539.166.763,8522.580.740,7748.364.106,527.845.198,2170.944.847,2969.254.000,00

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802

Adauto Juliano Vieira
Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78

Helen Dolores Delpupo Moyses
Controladora Interna

Dalton Perim
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 08/09/2015 , às 12:59:32 
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

PREVISÃO INICIAL

(b) (b /a) x 100

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)
%Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

3.164.000,00 3.164.000,00 2.167.163,13RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 68,49
570.000,00 570.000,00 4.215,64Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 0,74
410.000,00 410.000,00 329.837,56Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 80,45

1.570.000,00 1.570.000,00 1.366.224,41Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 87,02
460.000,00 460.000,00 383.111,26Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 83,29

Imposto Territorial Rural - ITR

22.000,00 22.000,00 10.747,17Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 48,85
110.000,00 110.000,00 48.919,42Dívida Ativa dos Impostos 44,47

22.000,00 22.000,00 24.107,67Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 109,58

34.525.000,00 34.525.000,00 21.454.388,62RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 62,14
14.300.000,00 14.300.000,00 9.349.992,78Cota-Parte FPM 65,38

31.000,00 31.000,00 3.865,95Cota-Parte ITR 12,47
1.950.000,00 1.950.000,00 1.865.062,28Cota-Parte IPVA 95,64

17.549.000,00 17.549.000,00 9.855.129,91Cota-Parte ICMS 56,16

500.000,00 500.000,00 289.859,39Cota-Parte IPI - Exportação 57,97
195.000,00 195.000,00 90.478,31Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 46,40

195.000,00 195.000,00 90.478,31Desoneração ICMS (LC 87/96) 46,40
Outras

37.689.000,00 37.689.000,00 23.621.551,75TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 62,67

 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL

(c) (d) (d/c) x 100

PREVISÃO
ATUALIZADA %Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

5.801.000,00 5.801.000,00 4.037.605,20TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 69,60
5.801.000,00 5.801.000,00 4.037.605,20Provenientes da União 69,60

Provenientes dos Estados

Provenientes de Ouutros Municípios
Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)

67.194.000,00 67.194.000,00 36.198.600,25OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 53,87

72.995.000,00 72.995.000,00 40.236.205,45TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 55,12

DOTAÇÃO
INICIAL

(e)
(g / e)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA %

DESPESAS
LIQUIDADAS INSCRITAS EM

RESTOS A
PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(g)

 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

x100

%

DESPESAS
EMPENHADAS

Até o
Bimestre

(f)

Até o
Bimestre(f / e)

x100

15.898.548,02 12.506.426,9216.737.750,20 74,7287,0514.570.669,02DESPESAS CORRENTES

7.204.499,30 5.157.679,476.876.527,56 75,0075,005.157.679,47Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

8.694.048,72 7.348.747,459.861.222,64 74,5295,459.412.989,55Outras Despesas Correntes

1.523.251,98 70.763,04784.049,80 9,0329,14228.468,61DESPESAS DE CAPITAL

1.501.251,98 48.763,04762.049,80 6,4027,09206.468,61Investimentos

Inversões Financeiras

22.000,00 22.000,0022.000,00 100,00100,0022.000,00Amortização da Dívida

17.421.800,00 12.577.189,9617.521.800,00 71,7884,4614.799.137,63TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
LIQUIDADAS

Até o
Bimestre

INSCRITAS EM
RESTOS A

PAGAR NÃO
PROCESSADOS

(i)

DESPESAS
EMPENHADAS

Até o
Bimestre

(h)
(h/IVf)

% %
(h/IVf)

x100x100

 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL
 MÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

7.774.000,00 7.610.073,07 5.919.105,08DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 45,46 47,066.727.154,28

5.842.000,00 5.789.765,25 4.455.925,95Recursos de Transferências do  Sistema Único de Saúde - SUS 35,57 35,435.263.975,15

Recursos de Operações de Crédito

1.932.000,00 1.820.307,82 1.463.179,13Outros Recursos 9,89 11,631.463.179,13

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI

     APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

7.774.000,00 7.610.073,07 5.919.105,08TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 45,46 47,066.727.154,28

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) Novo

9.647.800,00 9.911.726,93 8.071.983,35 54,54 6.658.084,88 52,94TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

28,19
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

3.114.852,12VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 X IIIb)/ 100)

PARCELA
CONSIDERADA

NO LIMITE
A PAGARPAGOSCANCELADOS /

PRESCRITOS
INSCRITOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE
CAIXA

Inscritos em 2015

Inscritos em 2014
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)
Inscritos em 2013

Inscritos em 2012

Inscritos em 2011

Inscritos em Exercícios Anteriores a 2011

TOTAL

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial
Despesas custeadas no
exercício de referência

(j)
Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2011

TOTAL(VIII)

Saldo Inicial

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Despesas custeadas no
exercício de referência

(k)
Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE

Diferença de Limite Não Cumprido em 2014

Diferença de Limite Não Cumprido em 2013

Diferença de Limite Não Cumprido em 2012

Diferença de Limite Não Cumprido em 2011

Diferença de Limite Não Cumprido em 2010

Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2010

TOTAL(IV)

INSCRITAS EM
RESTOS A

PAGAR NÃO
PROCESSADOS

DOTAÇÃO
INICIAL

(l/total l)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
LIQUIDADAS

Até o
Período

(m)

 DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)
DESPESAS

EMPENHADAS

Até o
Período

(I)

%

x100

%
(m/total
m)x100

11.175.300,00 11.508.194,43 7.732.245,20Atenção Básica 61,489.108.546,45 61,55

5.308.500,00 4.931.758,45 4.047.880,17Assistência Hospitalar e Ambulatorial 32,184.792.038,68 32,38

450.000,00 592.287,12 494.324,85Suporte Profilático e Terapêutico 3,93592.206,79 4,00

297.100,00 298.660,00 174.508,32Vigilância Sanitária 1,39178.114,29 1,20

188.200,00 188.200,00 128.114,44Vigilância Epidemiológica 1,02128.114,44 0,87

Alimentação e Nutrição

2.700,00 2.700,00 116,98Outras Subfunções 116,98

17.421.800,00 17.521.800,00 12.577.189,96TOTAL 100,0014.799.137,63 100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 08/09/2015 , às 13:06:29 
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PUBLICAÇÃO LRF 4º BIMESTRE/2015
Publicação Nº 24048

 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Período Até Período No Período Até Período
(d)

(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo

(e) = (a - d)total b)

%

total d)

%
(d/

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 69.254.000,00 70.944.847,29 7.845.198,21 48.364.106,52 9.166.763,85 36.663.382,85 34.281.464,44100 10022.580.740,77
Legislativa 2.476.000,00 2.476.000,00 247.838,32 1.047.705,83 251.244,01 894.152,64 1.581.847,362,17 2,441.428.294,17

Ação Legislativa 2.476.000,00 2.476.000,00 247.838,32 1.047.705,83 251.244,01 894.152,64 1.581.847,362,17 2,441.428.294,17
Administração 4.619.000,00 5.227.837,99 645.026,06 3.898.115,67 767.042,21 3.091.005,64 2.136.832,358,06 8,431.329.722,32

Administração Geral 2.635.000,00 3.105.918,70 420.053,90 2.320.877,89 455.231,04 1.737.406,90 1.368.511,804,8 4,74785.040,81
Administração Financeira 1.345.000,00 1.455.134,47 179.117,81 980.352,86 199.678,28 919.060,70 536.073,772,03 2,51474.781,61
Controle Interno 169.000,00 141.000,00 21.462,50 87.709,83 21.462,50 87.709,83 53.290,170,18 0,2453.290,17
Defesa Civil 10.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 460.000,00 525.784,82 24.391,85 509.175,09 90.670,39 346.828,21 178.956,611,05 0,9516.609,73

Segurança Pública 33.000,00 74,27 74,2774,27
Informação e Inteligência 33.000,00 74,27 74,2774,27

Assistência Social 3.846.000,00 3.895.700,00 580.590,02 1.928.722,19 586.191,45 1.770.450,39 2.125.249,613,99 4,831.966.977,81
Assistência ao Idoso 710.000,00 671.092,98 66.002,25 388.593,30 91.032,43 318.167,87 352.925,110,8 0,87282.499,68
Assitência ao Portador de Deficiência 59.000,00 59.000,00 5.554,08 13.885,20 5.554,08 13.885,20 45.114,800,03 0,0445.114,80
Assistência à Criança e ao  Adolescente 1.629.000,00 1.638.000,00 171.535,91 739.509,31 175.241,57 708.276,78 929.723,221,53 1,93898.490,69
Assistência Comunitária 1.448.000,00 1.527.607,02 337.497,78 786.734,38 314.363,37 730.120,54 797.486,481,63 1,99740.872,64

Saúde 17.421.800,00 17.521.800,00 1.893.624,00 14.799.137,63 2.696.109,29 12.577.189,96 4.944.610,0430,6 34,32.722.662,37
Administração Geral 2.700,00 2.700,00 64,69 116,98 64,69 116,98 2.583,022.583,02
Atenção Básica 11.175.300,00 11.508.194,43 1.375.105,77 9.108.546,45 1.801.555,90 7.732.245,20 3.775.949,2318,83 21,092.399.647,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.308.500,00 4.931.758,45 287.516,46 4.792.038,68 654.729,16 4.047.880,17 883.878,289,91 11,04139.719,77
Suporte Profilático e Terapêutico 450.000,00 592.287,12 155.349,46 592.206,79 166.204,49 494.324,85 97.962,271,22 1,3580,33
Vigilância Sanitária 297.100,00 298.660,00 44.890,37 178.114,29 42.857,80 174.508,32 124.151,680,37 0,48120.545,71
Vigilância Epidemiológica 188.200,00 188.200,00 30.697,25 128.114,44 30.697,25 128.114,44 60.085,560,26 0,3560.085,56

Educação 16.513.900,00 17.090.499,42 1.341.331,24 10.605.842,71 2.401.591,98 8.556.898,25 8.533.601,1721,93 23,346.484.656,71
Administração Geral 1.064.400,00 1.083.400,00 170.356,11 758.074,42 184.195,92 699.844,65 383.555,351,57 1,91325.325,58
Alimentação e Nutrição 570.000,00 680.391,29 31.369,43 655.542,91 111.073,38 418.740,10 261.651,191,36 1,1424.848,38
Ensino Fundamental 7.751.800,00 8.372.780,79 1.018.439,67 5.462.125,78 1.117.129,85 3.915.780,90 4.456.999,8911,29 10,682.910.655,01
Ensino Médio 157.000,00 157.000,00 120.102,96 24.640,80 49.130,80 107.869,200,25 0,1336.897,04
Ensino Superior 261.000,00 236.700,00 25.905,12 141.706,57 31.077,48 128.807,48 107.892,520,29 0,3594.993,43
Educação Infantil 6.688.200,00 6.538.727,34 95.260,91 3.468.290,07 933.474,55 3.344.594,32 3.194.133,027,17 9,123.070.437,27
Educação Especial 21.500,00 21.500,00 21.500,0021.500,00

Cultura 407.000,00 411.300,00 60.617,25 188.511,04 46.432,23 157.631,46 253.668,540,39 0,43222.788,96
Difusão Cultural 407.000,00 411.300,00 60.617,25 188.511,04 46.432,23 157.631,46 253.668,540,39 0,43222.788,96

Urbanismo 9.447.300,00 9.587.740,66 1.368.872,09 7.595.157,19 833.083,87 4.242.897,32 5.344.843,3415,7 11,571.992.583,47
Infra_estrutura Urbana 4.520.600,00 4.672.040,66 761.837,83 4.216.308,49 88.451,28 1.333.470,81 3.338.569,858,72 3,64455.732,17
Serviços Urbanos 4.913.700,00 4.902.700,00 607.034,26 3.378.848,70 744.632,59 2.909.426,51 1.993.273,496,99 7,941.523.851,30
Transportes Coletivos Urbanos 13.000,00 13.000,00 13.000,0013.000,00

Habitação 825.000,00 825.000,00 430.996,84 64.612,50 105.314,54 719.685,460,89 0,29394.003,16
Habitação Rural 575.000,00 575.000,00 395.940,66 64.612,50 70.553,16 504.446,840,82 0,19179.059,34
Habitação Urbana 250.000,00 250.000,00 35.056,18 34.761,38 215.238,620,07 0,09214.943,82

Saneamento 1.641.000,00 1.599.643,13 112.538,90 1.599.643,130,23 1.487.104,23
Saneamento Básico Urbano 1.641.000,00 1.599.643,13 112.538,90 1.599.643,130,23 1.487.104,23

Gestão Ambiental 425.000,00 425.000,00 34.981,78 199.570,10 85.977,16 196.444,22 228.555,780,41 0,54225.429,90
Preservação e Conservação Ambiental 425.000,00 425.000,00 34.981,78 199.570,10 85.977,16 196.444,22 228.555,780,41 0,54225.429,90

Agricultura 4.339.000,00 4.272.343,24 958.882,05 2.640.441,40 795.075,09 2.136.266,00 2.136.077,245,46 5,831.631.901,84
Extensão Rural 4.339.000,00 4.272.343,24 958.882,05 2.640.441,40 795.075,09 2.136.266,00 2.136.077,245,46 5,831.631.901,84

Comunicações 11.000,00 11.000,00 11.000,0011.000,00
Telecomunicações 11.000,00 11.000,00 11.000,0011.000,00

Energia 541.000,00 939.791,42 433.825,71 928.954,60 150.858,84 515.551,81 424.239,611,92 1,4110.836,82
Conservação de Energia 540.000,00 938.791,42 433.825,71 928.954,60 150.858,84 515.551,81 423.239,611,92 1,419.836,82
Energia Elétrica 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00

Transporte 1.641.000,00 1.583.469,80 88.126,71 823.768,26 176.101,61 623.707,73 959.762,071,7 1,7759.701,54
Transporte Rodoviário 1.641.000,00 1.583.469,80 88.126,71 823.768,26 176.101,61 623.707,73 959.762,071,7 1,7759.701,54

Desporto e Lazer 4.255.000,00 4.265.647,36 191.482,98 3.164.644,16 312.443,61 1.795.872,89 2.469.774,476,54 4,91.101.003,20
Administração Geral 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
Desporto Comunitário 296.000,00 312.899,09 434,40 112.931,81 5.375,40 109.197,81 203.701,280,23 0,3199.967,28
Lazer 3.958.000,00 3.951.748,27 191.048,58 3.051.712,35 307.068,21 1.686.675,08 2.265.073,196,31 4,6900.035,92

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 812.000,00 812.000,00 812.000,00812.000,00
Reserva de Contingência 812.000,00 812.000,00 812.000,00812.000,00

TOTAL (III) = (I + II) 69.254.000,00 70.944.847,29 7.845.198,21 48.364.106,52 9.166.763,85 36.663.382,85 34.281.464,44100 10022.580.740,77

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802

Adauto Juliano Vieira
Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78

Helen Dolores Delpupo Moyses
Controladora Interna

Dalton Perim
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53
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PUBLICAÇÃO LRF 4º BIMESTRE/2015
Publicação Nº 24049

 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015

Previsão Inicial
Previsão Atualizada

(a)
Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
% (c) = (b/a)x100

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 3.164.000,003.164.000,00 2.167.163,13 68,49

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 651.000,00651.000,00 53.061,40 8,15

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 570.000,00570.000,00 4.215,64 0,74

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.000,001.000,00 7,06 0,71

Dívida Ativa do IPTU 70.000,0070.000,00 34.295,88 48,99

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 10.000,0010.000,00 14.542,82 145,43

(–) Deduções da Receita do IPTU

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 423.000,00423.000,00 329.837,56 77,98

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 410.000,00410.000,00 329.837,56 80,45

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.000,001.000,00

Dívida Ativa do ITBI 10.000,0010.000,00

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 2.000,002.000,00

(–) Deduções da Receita do ITBI

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.630.000,001.630.000,00 1.401.152,91 85,96

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.570.000,001.570.000,00 1.366.224,41 87,02

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 20.000,0020.000,00 10.740,11 53,70

Dívida Ativa do ISS 30.000,0030.000,00 14.623,54 48,75

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 10.000,0010.000,00 9.564,85 95,65

(-) Deduções da Receita do ISS

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 460.000,00460.000,00 383.111,26 83,29

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 460.000,00460.000,00 383.111,26 83,29

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF

Dívida Ativa do IRRF

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

(–) Deduções da Receita do IRRF

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR

Dívida Ativa do ITR

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR

(–) Deduções da Receita do ITR

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 34.525.000,0034.525.000,00 21.454.388,62 62,14

2.1 - Cota-Parte FPM 14.300.000,0014.300.000,00 9.349.992,78 65,38

2.2 - Cota-Parte ICMS 17.549.000,0017.549.000,00 9.855.129,91 56,16

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 195.000,00195.000,00 90.478,31 46,40

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 500.000,00500.000,00 289.859,39 57,97

2.5 - Cota-Parte ITR 31.000,0031.000,00 3.865,95 12,47

2.6 - Cota-Parte IPVA 1.950.000,001.950.000,00 1.865.062,28 95,64

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS 37.689.000,0037.689.000,00 23.621.551,75 62,67

Previsão Inicial
Previsão Atualizada

(a)
Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 907.000,00 684.760,90 75,50907.000,00

5.1 - Transferências do Salário-Educação 470.000,00 433.894,37 92,32470.000,00
5.2 - Outras Transferências do FNDE 437.000,00 250.866,53 57,41437.000,00

6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.894.000,001.894.000,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 2.801.000,00 684.760,90 24,452.801.000,00

Previsão Inicial Previsão Atualizada
(a)

Receitas Realizadas
Até o Bimestre (b)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB
% (c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 6.905.000,006.905.000,00 4.259.383,05 61,69

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 2.860.000,002.860.000,00 1.838.504,55 64,28

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 3.509.800,003.509.800,00 1.971.026,03 56,16

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 39.000,0039.000,00 18.095,63 46,40

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 100.000,00100.000,00 57.971,90 57,97

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 6.200,006.200,00 773,12 12,47

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 390.000,00390.000,00 373.011,82 95,64

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 7.185.000,007.185.000,00 5.154.046,82 71,73

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 7.165.000,007.165.000,00 5.132.188,69 71,63

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 20.000,0020.000,00 21.858,13 109,29

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  (11.1 – 10) 260.000,00260.000,00 872.805,64 335,69

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

(d)

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre
(e) (f) = (e/d)

INSCRITAS EM
RESTOS A

PAGAR NÃO
PROCESSADOS

(i)

DESPESAS DO FUNDEB
%

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre
(g) (h) = (g/d)

%

x100x100

5.633.000,005.732.000,00 3.947.156,293.947.156,29 70,07 70,0713 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

2.971.800,002.971.800,00 1.904.277,541.904.277,54 64,08 64,0813.1 - Com Educação Infantil

2.661.200,002.760.200,00 2.042.878,752.042.878,75 76,77 76,7713.2 - Com Ensino Fundamental

1.326.946,461.453.000,00 352.736,01377.080,70 28,42 26,5814 - OUTRAS DESPESAS

14.749,71100.000,00 14.749,7114.749,71 100,00 100,0014.1 - Com Educação Infantil

1.312.196,751.353.000,00 337.986,30362.330,99 27,61 25,7614.2 - Com Ensino Fundamental

6.959.946,467.185.000,00 4.299.892,304.324.236,99 62,13 61,7815 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

VALOR     DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

VALOR     INDICADORES DO FUNDEB
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 76,58

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %

     19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

Previsão Inicial
Previsão Atualizada

(a)
Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

% (c) = (b/a)x100

62,675.905.387,949.422.250,009.422.250,0022 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o
Bimestre (e)

INSCRITAS EM
RESTOS A

PAGAR NÃO
PROCESSADOS

(i)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %

(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o
Bimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

x100x100

5.326.500,00 5.295.173,71 3.270.646,673.379.222,42 63,82 61,7723 - EDUCAÇÃO INFANTIL
3.071.800,00 2.986.549,71 1.919.027,251.919.027,25 64,26 64,2623.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
2.254.700,00 2.308.624,00 1.351.619,421.460.195,17 63,25 58,5523.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

5.335.500,00 5.285.203,24 3.224.095,183.371.137,81 63,78 61,0024 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.113.200,00 3.973.396,75 2.380.865,052.405.209,74 60,53 59,9224.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
1.222.300,00 1.311.806,49 843.230,13965.928,07 73,63 64,2824.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

157.000,00 157.000,00 49.130,80120.102,96 76,50 31,2925 - ENSINO MÉDIO
261.000,00 236.700,00 128.807,48141.706,57 59,87 54,4226 - ENSINO SUPERIOR

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

5.433.900,00 6.116.422,47 1.884.218,123.593.672,95 58,75 30,8128 - OUTRAS
1.064.400,00 1.083.400,00 699.844,65758.074,42 69,97 64,6028.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB
4.369.500,00 5.033.022,47 1.184.373,472.835.598,53 56,34 23,5328.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação

16.513.900,00 17.090.499,42 8.556.898,2510.605.842,71 62,06 50,0729 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

ValorDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 872.805,64

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 21.858,13

33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 894.663,77

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37)) 6.299.922,73

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 26,67

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o
Bimestre

(e)

INSCRITAS EM
RESTOS A

PAGAR NÃO
PROCESSADOS

(i)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO

%

(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o
Bimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE 

x100x100

40 -  DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

491.726,76470.000,00 194.823,00194.823,00 39,62 39,6241 -  DESPESAS CUSTEADAS COM  A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

3.505.372,603.611.000,00 674.637,291.728.463,04 49,31 19,2543 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

3.997.099,364.081.000,00 869.460,291.923.286,04 48,12 21,7544 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

20.594.900,00 21.087.598,78 9.426.358,5412.529.128,75 59,41 44,7045 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2015
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS

DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 5.132.188,69
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 4.887.799,57

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 21.858,13

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 244.389,12

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 08/09/2015 , às 13:04:21 
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Viana

Prefeitura

DECRETO 230-2015 CONSELHO MUNICIPAL DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Publicação Nº 24031

DECRETO N° 230/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais, previstas no 
artigo 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município, e em 
conformidade com as disposições da Lei 1.214 de 17 de 
maio de 1994.

D E C R E T A

Art. 1º. Ficam excluídos do Decreto nº 144/2014 os mem-
bros do Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
Adolescente do Município de Viana - COMDICAVI,

Representantes da Sociedade Civil Organizada:

Federação dos Movimentos Populares de Viana – FEMO-
POVI

Suplente: Edilene Machado dos Santos

Representante de Poder Público, Procuradoria Geral:

Titular: Renata Cerdeira Oliveira

Suplente: Mariana Vieira G. Mazzei

Art. 2º. Ficam incluídos no Decreto nº 144/2014, os mem-
bros do Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
Adolescente do Município de Viana - COMDICAVI, em 
substituição aos membros excluídos no artigo 1º deste De-
creto os membros abaixo relacionados

Representantes da Sociedade Civil Organizada:

Federação dos Movimentos Populares de Viana – FEMO-
POVI

Suplente: Samoel Ramalhete Ferreira

Representante de Poder Público, Procuradoria Ge-
ral:

Titular: Eduardo Leite Mussiello

Suplente: Débora Tabachi Bimbato

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir de 24 de 
março de 2015.

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

Viana-ES, 31 de agosto de 20

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

BRUNELLA TIBURTINO ALOQUIO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,  
RENDA E CIDADANIA

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal  
de Administração desta Prefeitura.

PORTARIA 1.167-2015 SUSPENDER FERIAS
Publicação Nº 24028

PORTARIA Nº 1.167/2015

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,

R E S O L V E :

Art. 1° - SUSPENDER, as férias regulamentares do Servi-
dor GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA, que seriam goza-
das do dia 01/09/2015 a 30/09/2015, referente ao perío-
do aquisitivo 2014/2015, concedida através da portaria nº 
1.092/2015. 

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

Viana, 08 de Setembro de 2015.

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal  
de Administração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

Secretária Municipal de Administração 
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PORTARIA N.º 1.151/2015
Publicação Nº 24032

PORTARIA Nº 1.151/2015

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, 

R E S O L V E :

Art. 1° - LOCALIZAR o Servidor ANTONIO COSME DE 
FREITAS, na Secretaria Municipal de Educação, a partir 
do dia 12/02/2015.

rt. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Assi-
natura.

Viana, 31 de agosto de 2015.

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal  
de Administração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1.153/2015
Publicação Nº 24029

PORTARIA Nº 1.153/2015

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, 

R E S O L V E :

Art. 1° - LOCALIZAR a Servidora JOSIANA GALLINA, 
na Secretaria Municipal de Educação.

rt. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Assi-
natura.

Viana, 31 de agosto de 2015.

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
Secretária Municipal de Administração
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