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Afonso Cláudio

INEXIGIBILIDADE 030-2015

Publicação Nº 24459

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 030/2015

Prefeitura
INEXIGIBILIDADE 029-2015
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Publicação Nº 24457

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 029/2015
A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
Econômico de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo,
através da solicitação n° 316/2015, protocolizado sob o n°
006776/2015, torna público com fulcro no art. 25, inciso
I, da Lei n° 8.666/93, bem como parecer da Procuradoria
Geral do Município de Afonso Cláudio, conclui pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação da empresa
PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, para prestação
de serviços no período de 06 (seis) meses, de assistência
técnica, fornecimento de peças, reposição de filtros e elementos para PA Carregadeira Case 621, PA Carregadeira
12 c Turbo e Trator Agrícola New Holland TT 4030 e Trator
TL 65 4x2, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). A
referida empresa detém a exclusividade, estando autorizada a comercializar, de forma EXCLUSIVA, na sua respectiva área de atuação os produtos da marca NEW HOLLAND
CONSTRUTION, podendo ainda realizar a venda de peças
originais e prestar serviços de assistência técnica nos referidos produtos, conforme o atestado de exclusividade,
expedido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Espírito Santo.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
Econômico de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo,
através da solicitação n° 330/2015, protocolizado sob o n°
006777/2015, torna público com fulcro no art. 25, inciso
I, da Lei n° 8.666/93, bem como parecer da Procuradoria
Geral do Município de Afonso Cláudio, conclui pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação da empresa PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, para
prestação de serviços no período de 06 (seis) meses, de
assistência técnica, fornecimento de peças, reposição de
filtros e elementos para Trator Agricola New Holland TL 65
Ano 98, no valor de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais). A
referida empresa detém a exclusividade, estando autorizada a comercializar, de forma EXCLUSIVA, na sua respectiva área de atuação os produtos da marca NEW HOLLAND
CONSTRUTION, podendo ainda realizar a venda de peças
originais e prestar serviços de assistência técnica nos referidos produtos, conforme o atestado de exclusividade,
expedido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Espírito Santo.

Afonso Cláudio – ES, 14 de setembro de 2015.

Valcir Moreira Págio
Secretário Mun. de Agricultura e

Afonso Cláudio – ES, 14 de setembro de 2015.

Valcir Moreira Págio
Secretário Mun. de Agricultura
e Desenvolvimento Econômico

Ratifico o ato de Inexigibilidade de Licitação nº 029/2015,
constante do Processo nº 006776/2015, para efetuar despesas com contratação da empresa PME MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA atendendo a Secretaria Municipal
de Agricultura e Desenvolvimento Econômico.

Desenvolvimento Econômico

Ratifico o ato de Inexigibilidade de Licitação nº 030/2015,
constante do Processo nº 006777/2015, para efetuar despesas com contratação da empresa PME MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA atendendo a Secretaria Municipal
de Agricultura e Desenvolvimento Econômico.
Dotação Orçamentaria: 11.01.20.122.0028.2.118.339030
00000.10000000- Recurso Ordinários

Afonso Cláudio – ES, 14 de setembro de 2015.

Dotação Orçamentária: 11.01.20.122.0028.2.118.339030
00000.100000000- Recurso Ordinários.

Wilson Berger Costa
Prefeito Municipal

Afonso Cláudio – ES, 14 de setembro de 2015.

Wilson Berger Costa
Prefeito Municipal
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Alfredo Chaves
Prefeitura
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº
051.2015

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº
052.2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALFREDO CHAVES – ES.

ALFREDO CHAVES – ES.

RESULTADO DE JULGAMENTO.

RESULTADO DE JULGAMENTO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2015.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2015.

Proc. Adm .Nº 2497/2015.

Proc. Adm .Nº 2697/2015.

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviço de
Telefonia Instalação e Manutenção de Sistema de Telefonia
VOIP, composto por IPBX, SOFTWARE de manutenção,
bilhetagem interna e externa, SOFTWARE de controle de
banda nos terminais IP. Integração Com PABX já instalados e adequação dos demais sistemas. Fornecimento
De Telefone IP E Fornecimento De Minutos Externos Para
Móvel E Fixo Para Brasil Geral Com BILLING próprio, a valores máximos de R$ 0.15 para fixo e R$ 0.60 para móvel
tarifados na modalidade 60/30 segundos.

OBJETO: contratação de empresa especializada para fornecimento de material gráfico para atender a Secretaria
Municipal de Educação.

Publicação Nº 24461

FIRMA VENCEDORA: GD TELECOMUNICAÇÕES LTDA
(CNPJ: 11.285.330/0001-97), no lote: 01, no valor total
de R$ 194.400,00 (cento e noventa e quatro mil e quatrocentos reais). Conforme homologação do Senhor Prefeito
Municipal, no dia 03/08/2015.

Wanusa Costa Dassie
Pregoeira

Publicação Nº 24462

FIRMA VENCEDORA: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE
PAPEL E GRÁFICA LTDA – EPP (CNPJ: 27.740.877/0001-75
), LOTE: 01, no valor total de R$ 22.500,00(vinte e dois
mil e quinhentos reais). Conforme homologação do Senhor
Prefeito Municipal, no dia 03/08/2015.

Wanusa Costa Dassie
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº
054.2015

Publicação Nº 24487

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALFREDO CHAVES – ES.
RESULTADO DE JULGAMENTO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2015.
Proc. Adm .Nº 2568/2015.
OBJETO: Contratação de serviço de leiloeiro para venda
dos bens móveis inservíveis da Prefeitura Municipal de
Alfredo Chaves/ES.
VENCEDOR: GABRIEL FARDIN PEREIRA (CPF: 057.573.18775). Conforme homologação do Senhor Prefeito Municipal,
no dia 12/08/2015.

Wanusa Costa Dassie
Pregoeira

www.diariomunicipal.es.gov.br

15/09/2015 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 344

Página 4

Aracruz
Prefeitura
30068

Publicação Nº 24535

ANEXO DA LEI Nº 3967
ANEXO ÚNICO

DECRETO Nº. 30.068, DE 09/09/2015.
PRORROGA CONTRATO DE ESTAGIÁRIA QUE MENCIONA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 11.788/2008, LEI MUNICIPAL Nº. 3.265, DE 23/12/2009 E DECRETO Nº 21.218, DE
09/08/2010.
DECRETA:
Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de
Aracruz, autorizada a PRORROGAR o término da contratação da Estagiária abaixo descrita, conforme Memorando nº
1434/2015-GAP.

MAT.

NOME

26215

REBECA RIBEIRO
COSTA

Publicação Nº 24523

PRORROGAR
DE

ATÉ

17/09/2015

16/09/2016

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 09 de Setembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
NALVA BERNADETE BARROS DE AMORIM
Secretária de Saúde

ADESÃO A ATA REGISTRO PREÇOS Nº 19/2014

Publicação Nº 24472

AVISO DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais conferidas pela legislação vigente, torna público que nos autos do Processo nº 11.466/2015, promoveu
a adesão à Ata de Registro de Preços n° 19/2014, celebrada entre o Hospital de Guarnição de Santa Maria e a
empresa Monteiro Antunes – Insumos Hospitalares Ltda,
oriunda do Pregão Eletrônico n°. 19/2014, Processo Administrativo n°. 64594.014846/2014-81, cujo objeto é o
fornecimento de Eletrocardiógrafo.
Aracruz, 14 de setembro de 2015.
Nalva Bernadete Barros Amorim
Secretária Municipal de Saúde

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACRUZ
2015-2025
METAS E ESTRATÉGIAS

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5
(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação
infantil em creches de forma a atender, no mínimo,
70% (setenta por cento) das crianças de até 3 (três)
anos até o final da vigência deste PME.

Estratégias:
1.1) definir, em regime de colaboração, entre a União, o
Estado e o Município, metas de expansão da rede pública
de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, compatível com as peculiaridades locais.
1.2) garantir, em colaboração com a União e o Estado, que
ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10% (dez
por cento) a diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) anos oriundas do
quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do
quinto de renda familiar per capita mais baixo;
1.3) realizar e publicar anualmente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta
e verificar o atendimento da demanda manifesta;
1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME,
normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por
creches;
1.5) manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, programa nacional
de construção e reestruturação de escolas, bem como de
aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil;
1.6) implantar, até o segundo ano de vigência deste PME,
avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada 2
(dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de
pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos,
a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes;
1.7) garantir, a partir do primeiro ano de vigência deste
PME, a formação continuada dos profissionais da educação
infantil;
www.diariomunicipal.es.gov.br
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1.8) estimular e acompanhar as ações da União de articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos
de formação para profissionais da educação, de modo a
garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisa ligadas ao
processo de ensino-aprendizagem às teorias educacionais
no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos;
1.9) promover o atendimento das populações do campo,
indígenas e outras na educação infantil, nas respectivas
comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender às
especificidades dessas comunidades, garantido consulta
prévia e informada, conforme estabelecidas em legislações
vigentes;

Página 5

a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
1.17) criar mecanismos para garantir atendimento às
crianças que apresentam distúrbios de aprendizagem, em
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à infância;

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

1.10) priorizar o acesso à educação infantil e garantir a
oferta do atendimento educacional especializado complementar e suplementar aos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue
para crianças surdas e a transversalidade da educação es-

Estratégias:

pecial nessa etapa da educação básica, em colaboração
coma União e o Estado;

2.2) implementar os direitos e objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento que configuram a base nacional comum curricular do ensino fundamental, conforme pactuado entre União, Estado, Distrito Federal e Municípios, no
âmbito da instância permanente de que trata o art. 7°, §
5° do PNE;

1.11) implementar, em caráter complementar, programas
de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação
das áreas de educação, saúde e assistência social, com
foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3
(três) anos de idade;
1.12) preservar as especificidades da educação infantil na
organização das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de até 5 (cinco) anos em estabelecimentos
que atendam a parâmetros nacionais de qualidade e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) estudante de 6 (seis) anos de idade no ensino
fundamental;
1.13) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do
acesso e da permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com
os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção
à infância;

2.1) participar, em articulação e colaboração com os entes
federados, da proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) estudantes do
ensino fundamental;

2.3) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) estudantes do ensino fundamental.
2.4) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento
do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar
dos beneficiários de programas de transferência de renda,
bem como das situações de discriminação, preconceitos e
violências na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) estudantes, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos
de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;
2.5) garantir a busca ativa de crianças e adolescentes fora da
escola, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;

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

2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem,
de maneira articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário,
considerando as especificidades da educação especial, das
escolas do campo e das comunidades indígenas;

1.15) realizar e publicar, em regime de colaboração, levantamento anual da demanda real por educação infantil em
creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar
o atendimento;

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

1.16) ampliar, gradativamente, em colaboração com a
União e o Estado, o acesso à educação infantil em tempo
integral com qualidade, para todas as crianças de 0 (zero)

2.8) promover a relação das escolas com instituições e
movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular
de atividades culturais para a livre fruição dos (as) estuwww.diariomunicipal.es.gov.br
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dantes dentro e fora dos espaços escolares, assegurando
ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão
cultural;
2.9) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no
acompanhamento das atividades escolares dos filhos por
meio do estreitamento das relações entre as escolas e as
famílias;
2.10) garantir a oferta do ensino fundamental, em especial
dos anos iniciais, para as populações do campo e indígenas, nas próprias comunidades, quando houver demandas
suficientes, atendendo normas estabelecidas;
2.11) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino
fundamental, garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades
de caráter itinerante;
2.12) oferecer, em colaboração com a União e o Estado,
atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais, estaduais e municipais, bem
como a participação em concursos nessas três esferas;
2.13) garantir a realização de atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional;
2.14) implantar, em regime de colaboração com o Estado,
políticas públicas para correção das distorções idade/ano,
promovendo ao (à) estudante condições de inserção e de
acompanhamento nos anos posteriores;
2.15) adotar as alternativas criadas pelo Estado para atender às escolas do campo e indígenas adequando-as às necessidades e realidade local.
2.16) garantir, a partir do primeiro ano de vigência deste
PME, a construção ou reestruturação das escolas, considerando os padrões mínimos de qualidade do MEC, estabelecida em cronograma anual, de forma a contemplar todas
as escolas até o final do decênio.
2.17) criar mecanismos para garantir atendimento aos estudantes que apresentam distúrbios de aprendizagem, em
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à infância;

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, em parceria com o Governo Estadual,
e elevar até o final do período de vigência deste
PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio
para 85% (oitenta e cinco por cento).
Estratégias:
3.1) acompanhar a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, a fim de incentivar práticas
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pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e a prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em
dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia,
cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada de professores (as) e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais.
3.2) incentivar a participação dos munícipes na elaboração da
proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) estudantes de ensino médio, a serem
atingidos nos tempos e etapas de organização deste nível de
ensino, com vistas a garantir formação básica comum.
3.3) acompanhar a pactuação da União, no âmbito da instância permanente de que trata o § 5o do art. 7oda Lei n°
13.005/2014, a implantação dos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base
nacional comum curricular do ensino médio;
3.4) articular junto ao Governo do Estado a fruição de bens
e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar;
3.5) implantar, em regime de colaboração com o Estado,
programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por meio do acompanhamento individualizado
do (a) estudante com rendimento escolar defasado e pela
adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e progressão parcial,
de forma a reposicioná-lo no ciclo/ano escolar de maneira
compatível com sua idade;
3.6) incentivar a participação dos munícipes no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, e acompanhar sua utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação básica, de avaliação
certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e
habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como critério de acesso à educação
superior;
3.7) articular junto à União e ao Estado a expansão das
matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação
profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, indígenas e das pessoas com deficiência;
3.8) apoiar as ações promovidas pelo Governo Federal e
Estadual para o acompanhamento e o monitoramento do
acesso e da permanência dos (as) jovens beneficiários
(as) de programas de transferência de renda, no ensino
médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à
interação com o coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares
de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez
precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude;
www.diariomunicipal.es.gov.br
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3.9) promover a busca ativa da população de 15 (quinze)
a 17 (dezessete) anos fora da escola, em articulação com
os serviços de assistência social, saúde e de proteção à
adolescência e à juventude;
3.10) fomentar, junto às instituições e aos órgãos
competentes, programas de educação e de cultura para a
população urbana e do campo, de jovens na faixa etária
de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com
qualificação social e profissional para aqueles que estejam
fora da escola e com defasagem no fluxo escolar, em
colaboração com o Estado e a União;
3.11) incentivar e colaborar com informações para o redimensionamento da oferta de ensino médio nos turnos
diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das
escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos
(as) estudantes;
3.12) acompanhar o desenvolvimento de formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a qualidade,
pelos governos federal e estadual, para atender aos filhos
e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de
caráter itinerante;
3.13) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de
exclusão;
3.14) estimular a participação dos (as) adolescentes nos
cursos das áreas tecnológicas e científicas;
3.15) acompanhar a adoção de tecnologias pedagógicas
que combinem, de maneira articulada, com a organização
das atividades didáticas entre o tempo escola e o tempo
comunidade, considerando, inclusive, as especificidades
da educação especial, das escolas do campo e das comunidades indígenas;
3.16) incentivar as ações do programa de permanência
dos (as) estudantes do ensino médio por meio de programas de suporte ao deslocamento e ao aperfeiçoamento
da logística (tempo e distância) na área urbana e rural,
elaboradas pelo Governo Estadual e Federal.

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Estratégias:
4.1) contribuir na contabilização, para fins do repasse do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
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Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-(FUNDEB), das matrículas dos (as) estudantes da educação
regular da rede pública que recebam atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem
prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e das matrículas efetivadas, conforme o censo
escolar mais atualizado, na educação especial oferecida
em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público
e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei
no 11.494, de 20 de junho de 2007;
4.2) garantir, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar à demanda manifesta pelas
famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional;
4.3) ampliar e/ou adequar, em colaboração com a União e
o Estado, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e garantir a formação continuada de professores
(as) especializados (as) para o atendimento educacional
especializado nas escolas urbanas, do campo e indígenas;
4.4) garantir, no programa de formação continuada dos
(as) professores (as) da rede pública municipal, conteúdos
e estratégias relacionadas à educação inclusiva.
4.5) garantir, em colaboração com União e Estado, atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar
e suplementar, a todos (as) estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados(as) na rede pública de
educação básica, conforme necessidade identificada por
meio de avaliação, ouvidos a família e o (a) estudante;
4.6) criar e consolidar, em colaboração com a União e o
Estado, centro multidisciplinar de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência
social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos
(as) professores (as) da educação básica com os (as) estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.7) aderir, manter e ampliar, em colaboração com a União
e o Estado, programas suplementares que promovam a
acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o
acesso e a permanência dos (as) estudantes com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de
transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas,
níveis e modalidades de ensino, a identificação e acompanhamento dos (as) estudantes com altas habilidades ou
superdotação;
www.diariomunicipal.es.gov.br
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4.8) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua
Brasileira de Sinais - (LIBRAS) como primeira língua e na
modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda
língua, aos (às) estudantes surdos (as) e com deficiência
auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e
classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do
art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005,
e dos artigos 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema
Braille de leitura para cegos e surdos-cegos, em colaboração com o Estado;
4.9) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência e promover a articulação pedagógica entre o ensino regular e o
atendimento educacional especializado;
4.10) garantir o acompanhamento e o monitoramento do
acesso à escola e ao atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento
escolar dos (as) estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários (as) de programas de transferência
de renda, bem como do combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância,
à adolescência e à juventude;
4.11) fomentar, em colaboração com a União e o Estado,
pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da
aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade
dos (as) estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.12) promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação de políticas públicas
intersetoriais que atendam as especificidades educacionais
de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado;
4.13) garantir a articulação intersetorial entre órgãos e
políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do
atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das
pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral
ao longo da vida;
4.14) promover, em colaboração com a União e o Estado, a ampliação das equipes de profissionais da educação
para atender à demanda do processo de escolarização dos
(das) estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, ga-
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rantindo a oferta de professores (as) do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares,
tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes
para surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente
surdos, e professores bilíngues;
4.15) utilizar indicadores nacionais de qualidade e a política de avaliação e supervisão para o funcionamento de
instituições públicas e privadas que prestam atendimento
a estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.16) colaborar com órgãos de pesquisa, demografia e
estatística competentes na formulação de questionários
para obtenção de informação detalhada sobre o perfil das
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 0 (zero) a
17 (dezessete) anos;
4.17) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e
nos demais cursos de formação para profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o
disposto no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos
referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos
processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação;
4.18) promover parcerias com instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes
públicas de ensino;
4.19) promover parcerias com instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a oferta
de formação continuada e a produção de material didático
acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem
dos(as)estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados(as)na rede pública de ensino;
4.20) promover parcerias com instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção do sistema
educacional inclusivo.

Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até
o final do 3° (terceiro) ano do ensino fundamental.
Estratégias:
5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, articulandowww.diariomunicipal.es.gov.br
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-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com
qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores (as)e com apoio pedagógico específico, a fim de
garantir a alfabetização plena de todas as crianças;
5.2) utilizar instrumentos de avaliação nacional e estadual, periódicos e específicos para aferir a alfabetização
das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular as
escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação
e monitoramento, implementando medidas pedagógicas
para alfabetizar todos (as) os (as) estudantes até o final
do terceiro ano do ensino fundamental;
5.3) selecionar e divulgar tecnologias educacionais para
a alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de
métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em
que forem aplicadas, sendo utilizadas, preferencialmente,
como recursos educacionais abertos;
5.4) adotar tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, desenvolvidas pelo MEC e/ou outros
órgãos, que assegurem a alfabetização e favoreçam a
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ciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o
tempo de permanência dos (as) estudantes na escola, ou
sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior
a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a
ampliação progressiva da jornada de professores sempre
que possível, em uma única escola;
6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de
construção de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral,
prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças
em situação de vulnerabilidade social;
6.3) executar, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas,
por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades
culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de
materiais didáticos e da formação de recursos humanos
para a educação em tempo integral.
6.4) promover a articulação da escola com os diferentes

melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) estudantes, consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade;

espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas,
praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários;

5.5) garantir a alfabetização de crianças do campo, indígenas e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos
de acompanhamento que considerem a identidade cultural
e o uso da língua materna pelas comunidades indígenas;

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

5.6) estimular a formação inicial e garantir a formação
continuada de professores (as) para a alfabetização de
crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando
a articulação entre programas de pós-graduação stricto
sensu e ações de formação continuada de professores (as)
para a alfabetização;
5.7) promover a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal.

Meta 6: ampliar gradativamente a educação em tempo integral, de forma a oferecer em 100% (cem por
cento) das escolas públicas municipais, e a atender,
pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos (as) estudantes da educação básica, em colaboração com o
Governo Estadual e Federal, até o final da vigência
desse PME.
Estratégias:
6.1) promover, com o apoio do Estado e da União, a oferta
de educação básica pública em tempo integral, por meio
de atividades de acompanhamento pedagógico e multidis-

6.6) estimular a aplicação da gratuidade de que trata o art.
13 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de estudantes das
escolas da rede pública de educação básica, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino;
6.7) atender às escolas do campo e de comunidades indígenas na oferta de educação em tempo integral, com base
em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais, sendo a forma de funcionamento definida
pela Secretaria de Educação com a comunidade local;
6.8) garantir, em regime de colaboração com a União e o
Estado, a oferta da educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária
de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da
própria escola ou em instituições especializadas;
6.9) adotar, em colaboração com a União e o Estado, medidas para aperfeiçoar o tempo de permanência dos(as)
estudantes na escola, direcionando a expansão da jornada
para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades
recreativas, esportivas e culturais.
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6.10) fortalecer políticas intersetoriais com ações de orientação e apoio às famílias por meio das áreas de saúde,
assistência social, esporte, cultura, meio ambiente, com
foco no desenvolvimento integral do estudante.
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7.2) assegurar que:
a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70%
(setenta por cento) dos (as) estudantes (as) do ensino
fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível
suficiente de aprendizado em relação aos direitos e obje-

Meta 7: elevar a qualidade da educação básica em
todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir e/
ou superar as médias nacionais/municipais para o
Ideb:

tivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de

Projeção Ideb - Metas Nacionais

nham alcançado nível suficiente de aprendizado em rela-

estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível
desejável;
b) no último ano de vigência deste PME, todos os (as)
estudantes do ensino fundamental e do ensino médio teção aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvol-

IDEB

2015

2017

2019

2021

vimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento),

Anos iniciais do
ensino fundamental

5,2

5,5

5,7

6,0

7.3) instituir, em colaboração com a União e o Estado, in-

pelo menos, o nível desejável;
dicadores de avaliação institucional com base no perfil dos
(as) estudantes e no corpo de profissionais da educação,

Anos finais do ensino
fundamental

4,7

5,0

5,2

5,5

Ensino médio

4,3

4,7

5,0

5,2

nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos
pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e
em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino;
7.4) instituir processo contínuo de autoavaliação das escolas municipais de educação básica, por meio de instru-

Meta Projetadas pelo MEC para o Município
Educação Básica - Projeção Ideb 2015 -2021
Etapas

Rede

2015

2017

2019

2021

mento de avaliação que orientem as dimensões a serem
fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento
estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional,
a formação continuada dos (as) profissionais da educação
e o aprimoramento da gestão democrática;
7.5) formalizar e executar o plano de ações articuladas
dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas
para a educação básica pública e às estratégias de apoio

Ensino
Fundamental

Pública

5,9

6,1

6,4

6,6

Anos Iniciais

Municipal

6,0

6,2

6,4

6,7

técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores (as) e profissionais de
serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão
da infraestrutura física da rede escolar;

Ensino
Fundamental
Anos Finais
Ensino Médio

Pública

5,0

5,2

5,5

5,7

Municipal

5,0

5,3

5,5

5,8

Estadual

4,9

5,2

5,4

5,7

Estadual

4,0

4,4

4,7

4,9

7.6) aderir aos programas de prestação de assistência técnica e financeira associados à fixação de metas intermediárias, nos termos estabelecidos em pactuação voluntária
com a União, para escolas com Ideb abaixo da média;
7.7) utilizar os instrumentos de avaliação da qualidade do
ensino fundamental e médio nos exames aplicados nos
anos finais do ensino fundamental, e incorporar o Exame
Nacional do Ensino Médio, assegurada a sua universali-

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

zação, ao sistema de avaliação da educação básica, bem
como apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais
pelas escolas e redes de ensino para a melhoria de seus
processos e práticas pedagógicas
7.8) utilizar os indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem como da qualidade da
educação bilíngue para surdos, desenvolvidos pelo MEC;
www.diariomunicipal.es.gov.br
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7.9) elaborar políticas, a partir das orientações do MEC, de
forma a buscar atingir ou superar as metas do Ideb para o
Município, diminuindo a diferença entre as escolas com os
menores índices, garantindo equidade da aprendizagem;
7.10) divulgar e acompanhar bienalmente os resultados
pedagógicos dos indicadores do sistema nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às escolas,
às redes públicas de educação básica e aos sistemas de
ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, assegurando a contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como
os de nível socioeconômico das famílias dos (as) estudantes, e a transparência e o acesso público às informações
técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação;
7.11) melhorar o desempenho dos estudantes da educação básica nas avaliações da aprendizagem no Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA, tomado
como instrumento externo de referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com as seguintes projeções:
PISA

2015

2018

2021

Média dos resultados em
matemática, leitura e ciências

438

455

473

7.12) adotar tecnologias educacionais, desenvolvidas pelo
MEC e outros órgãos, para a educação infantil, o ensino
fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de
métodos e propostas pedagógicas, com preferência para
softwares livres e recursos educacionais abertos, bem
como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de
ensino em que forem aplicadas;
7.13) garantir transporte gratuito e adequado para todos
(as) os (as) estudantes da educação do campo na faixa
etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e financiamento compartilhado, com participação da União e do
Estado proporcional às necessidades do Município, visando
a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local;
7.14) adotar modelos alternativos de atendimento escolar
para a população do campo, conforme pesquisas desenvolvidas;
7.15) universalizar, em colaboração com a União e o Estado, de forma a garantir até o quinto ano de vigência deste
PME, o acesso à rede mundial de computadores em banda
larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a
relação computador/aluno nas escolas da rede pública de
educação básica, promovendo a utilização pedagógica das
tecnologias da informação e da comunicação;
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7.16) garantir e ampliar o apoio técnico e financeiro à
gestão escolar mediante transferência direta de recursos
financeiros à escola, em colaboração com o Governo Federal, garantindo a participação da comunidade escolar no
planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da
gestão democrática;
7.17) aderir a programas de atendimento a estudantes,
em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
7.18) garantir, a todas as escolas públicas de educação básica, o acesso e a manutenção adequada dos serviços de
energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, condições
de conforto térmico, assegurando o acesso dos (as) estudantes a espaços para a prática esportiva, a bens culturais
e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e,
em cada edifício escolar, a acessibilidade às pessoas com
deficiência;
7.19) aderir e participar, em regime de colaboração, do
programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à equalização regional das oportunidades educacionais;
7.20) prover, em colaboração com a União e o Estado,
equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas
públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para implementação das condições necessárias para
a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet;
7.21) adotar parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica elaborados pelo MEC, a serem
utilizados como referência para infraestrutura das escolas,
recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes,
bem como instrumento para adoção de medidas para a
melhoria da qualidade do ensino;
7.22) informatizar integralmente, com apoio da União e
do Estado, a gestão das escolas públicas e da secretaria
municipal de educação, bem como, participar do programa
nacional de formação inicial e continuada para o pessoal
técnico da secretaria de educação;
7.23) garantir políticas de combate à violência na escola,
inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas
causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a
construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade;
7.24) implementar, em colaboração com a União e o Estado, políticas de inclusão e permanência na escola para
adolescentes e jovens que se encontram em regime de
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liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os
princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
7.25) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre
a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos
10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações
colaborativas com fóruns de educação para a diversidade
étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e
a sociedade civil;
7.26) consolidar, em colaboração coma União e o Estado,
a educação escolar no campo de populações tradicionais,
de populações itinerantes e de comunidades indígenas,
respeitando a articulação entre os ambientes escolares e
comunitários e garantindo: a sustentabilidade e preservação da identidade cultural; a participação da comunidade
na definição do modelo de organização pedagógica e de
gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de organização do tempo; a
oferta bilíngue na educação infantil e no ensino fundamental, em língua materna das comunidades indígenas e em
língua portuguesa; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e
continuada de profissionais da educação; e o atendimento
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7.31) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas
para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à
saúde e à integridade física, mental e emocional dos (as)
profissionais da educação, como condição para a melhoria
da qualidade educacional;
7.32) aderir aos Sistemas Nacional e Estadual de avaliação
da educação básica, para orientar as políticas públicas e
as práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às escolas e à sociedade;
7.33) garantir, com especial ênfase, em consonância com
as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores (as), bibliotecários (as) e agentes da comunidade para
atuar como mediadores (as) da leitura, de acordo com a
especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e
da aprendizagem;
7.34) participar do programa nacional de formação de professores(as) e de estudantes para promover e consolidar
política de preservação da memória nacional;
7.35) acompanhar a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada, de forma a garantir a qualidade
e o cumprimento da função social da educação;
7.36) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, de modo a valorizar o
mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar, em colaboração com a União e o Estado.

em educação especial;
7.27) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar para as escolas do campo
e para as comunidades indígenas, incluindo os conteúdos
culturais correspondentes às respectivas comunidades e
considerando o fortalecimento das práticas socioculturais
e da língua materna de cada comunidade indígena, produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos,
inclusive para os (as) estudantes com deficiência;
7.28) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil,
articulando a educação formal com experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de
ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais;
7.29) promover a articulação dos programas da área da
educação, de âmbito local e nacional, com os de outras
áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social,
meio ambiente, esporte e cultura, possibilitando a criação
de rede de apoio integral às famílias, como condição para
a melhoria da qualidade educacional;
7.30) universalizar, mediante articulação entre os órgãos
responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de

Meta 8: elevar a escolaridade média da população
de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo
a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no
último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no
Município e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais
pobres, e igualar a escolaridade média entre negros
e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Estratégias:
8.1) garantir a oferta de programas e tecnologias para
correção de fluxo, propiciando o acompanhamento pedagógico individualizado, recuperação e progressão parcial,
bem como priorizar estudantes com rendimento escolar
defasado, considerando as especificidades dos segmentos
populacionais considerados;
8.2) garantir a implementação, em colaboração com a
União e o Estado, de programas de educação de jovens
e adultos para os segmentos populacionais considerados,
que estejam fora da escola e com defasagem idade-ano,
associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial ;

educação básica por meio de ações de prevenção, promo-

8.3) estimular o acesso gratuito a exames de certificação
da conclusão dos ensinos fundamental e médio, oferecidos

ção e atenção à saúde;

pela União e pelo Estado;
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8.4) articular a oferta gratuita de educação profissional
técnica por parte das entidades privadas de serviço social
e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical,
de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar
pública, para os segmentos populacionais considerados;
8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e o monitoramento
do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo
e colaborar com as escolas, para a garantia de frequência
e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) estudantes na rede
pública regular de ensino, com a colaboração do Estado;
8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais considerados, em
parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude.

Meta 9: elevar, em colaboração com o Governo Federal e Estadual, a taxa de alfabetização da população
com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa
e três inteiros e cinco décimo por cento) até 2017 e,
até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por
cento) a taxa de analfabetismo funcional.
Estratégias:
9.1) assegurar, em colaboração com a União e o Estado,
a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos
os que não tiveram acesso à educação básica na idade
própria;
9.2) colaborar com a realização de diagnóstico dos jovens
e adultos, com ensino fundamental e médio incompletos,
para identificar a demanda ativa por vagas na educação de
jovens e adultos;
9.3) apoiar as ações implementadas pela União e Estado,
de alfabetização de jovens e adultos e de continuidade da
escolarização básica;
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plementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de
óculos, em articulação com a área da saúde;
9.8) apoiar as ações da União e do Estado que asseguram
a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de
ensino fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurandose formação específica dos professores (as) e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração;
9.9) buscar apoio técnico e financeiro da União e do Estado
para o financiamento de projetos inovadores na educação
de jovens e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as)
estudantes.
9.10) apoiar os mecanismos e incentivos, por parte da
União e do Estado, que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para
promover a compatibilização da jornada de trabalho dos
empregados e das empregadas com a oferta das ações de
alfabetização e de educação de jovens e adultos;
9.11) apoiar a implementação de programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, implementados pela União e Estado, direcionados para os segmentos
com baixos níveis de escolarização formal e para os (as)
estudantes com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em
centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva
dessa população;
9.12) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas à promoção de
políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e
esportivas, à implementação de programas de valorização
e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos
idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas.

9.4) apoiar e acompanhar o programa nacional de transferência de renda para jovens e adultos que frequentarem
cursos de alfabetização;
9.5) realizar chamadas públicas regulares para educação
de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em colaboração com o Estado e em parceria com organizações da

Meta 10: articular, junto ao Governo Federal e Estadual, para oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco
por cento) das matrículas de educação de jovens e
adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma
integrada à educação profissional.

sociedade civil;
9.6) aderir à avaliação, por meio de exames específicos
realizados pela União, que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos
de idade;
9.7) aderir às ações de atendimento ao (à) estudante da
educação de jovens e adultos, por meio de programas su-

Estratégias:
10.1) aderir ao programa nacional de educação de jovens
e adultos voltado à conclusão do ensino fundamental e à
formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica;
10.2) expandir, em colaboração com a União e o Estado,
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as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a

professoras e implementação de diretrizes nacionais em

articular a formação inicial e continuada de trabalhadores

regime de colaboração;

com a educação profissional, objetivando a elevação do
nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora;

10.11) estimular a implementação de mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos trabalha-

10.3) apoiar as ações da União e do Estado para a inte-

dores, a serem considerados na articulação curricular dos

gração da educação de jovens e adultos com a educação

cursos de formação inicial e continuada e dos cursos téc-

profissional, em cursos oferecidos para o público de jovens

nicos de nível médio.

e adultos, inclusive na modalidade de educação à distância, conforme a demanda das populações itinerantes, do
campo e das comunidades indígenas;

Meta 11: ampliar, articulando junto ao Governo Fe-

10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e

sional técnica de nível médio, de forma a garantir

adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, por
meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada
à educação profissional;

deral e Estadual, as matrículas da educação profisa expansão em 50% (cinquenta por cento) no segmento público, assegurando a qualidade da oferta,
conforme a necessidade e a demanda dos munícipes.

10.5) aderir ao programa nacional de reestruturação e
aquisição de equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência;

Estratégias:
11.1) articular a ampliação das matrículas de educação
profissional técnica de nível médio na Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando

10.6) garantir, em colaboração com o Estado, a diversi-

em consideração a responsabilidade dos Institutos na or-

ficação curricular da educação de jovens e adultos, arti-

denação territorial, sua vinculação com arranjos produ-

culando a formação básica e a preparação para o mundo

tivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a

do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e

interiorização da educação profissional;

prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e

11.2) apoiar a expansão da oferta de educação profissio-

da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o
espaço pedagógicos adequados às características desses
(as) estudantes;
10.7) aderir aos programas desenvolvidos e disponibilizados pela União e Estado para a produção de material
didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias
específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;
10.8) estimular a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores(as) articulada à educação de
jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio
de entidades privadas de formação profissional vinculadas
ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de
atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;
10.9) aderir ao programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para
garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a
conclusão com êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;
10.10) apoiar as ações da União e do Estado para a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada
à educação profissional, de modo a atender às pessoas

nal técnica de nível médio nas redes públicas estaduais de
ensino;
11.3) estimular a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação à
distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional, pública e gratuita,
assegurando padrão de qualidade;
11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio regular,
preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização
curricular e ao desenvolvimento da juventude;
11.5) apoiar a ampliação da oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação profissional em nível técnico;
11.6) apoiar a ampliação da oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio pelas
entidades privadas de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva
na modalidade;
11.7) estimular a participação no sistema de avaliação da
qualidade da educação profissional técnica de nível médio
das redes escolares públicas e privadas;

privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, as-

11.8) estimular a expansão do atendimento do ensino

segurando-se formação específica dos professores e das

médio gratuito integrado à formação profissional para as
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populações do campo e para as comunidades indígenas,
por parte da União e do Estado, de acordo com os seus
interesses e necessidades;
11.9) apoiar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
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anos, assegurada a qualidade da oferta e a expansão
para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.
Estratégias:

11.10) acompanhar a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede
Estadual e na Rede Federal em 90% (noventa por cento);

12.1) estimular e apoiar as ações de otimização da capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos
das instituições públicas de educação superior, mediante
ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação;

11.11) apoiar os programas de assistência estudantil e
mecanismos de mobilidade acadêmica instituídos pelo Governo Federal visando garantir as condições necessárias à
permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos cursos
técnicos de nível médio;

12.2) incentivar a ampliação da oferta de vagas, por meio
da expansão e interiorização da rede federal de educação
superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do
Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de

11.12) apoiar as ações por parte do Governo Federal e
Estadual para redução das desigualdades étnico-raciais e
regionais no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de
políticas afirmativas, na forma da lei;
11.13) utilizar dados do sistema nacional de informação
profissional, que articula a oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional aos dados do
mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores;
11.14) acompanhar as ações previstas pelo Governo Estadual para garantia do funcionamento adequado do ensino
profissionalizante, no que se refere a laboratórios específicos, incentivo a pesquisas, ampliação da gratuidade do
transporte para estudantes da rede pública, participação
dos estudantes em atividades extra curriculares e de estímulo à habilidades, certames e concursos municipais,
estaduais e nacionais e implementação das diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica do Estado;
11.15) acompanhar as ações do Estado no que se refere
aos estudos e pesquisas da demanda de educação profissional técnica e tecnológica;
11.16) estimular a participação dos (as) professores (as)
na formação continuada para os (as) profissionais da educação atuantes na educação profissional;
11.17) estimular a oferta gratuita de educação profissional
técnica, por parte das entidades públicas e privadas de
serviço social e de formação profissional, vinculadas ao
sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos populacionais considerados;

vagas públicas em relação à população na idade de referência e observadas as características regionais das micro
e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, uniformizando a
expansão no território nacional;
12.3) apoiar as ações de elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento), ofertar, no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos
e elevar a relação de estudantes por professor (a) para
18 (dezoito), mediante estratégias de aproveitamento de
créditos e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição
de competências de nível superior;
12.4) articular a ampliação da oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação
de professores(as) para a educação básica, sobretudo nas
áreas de ciências e matemática, bem como para atender
ao défice de profissionais em áreas específicas;
12.5) apoiar a ampliação das políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento
Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de
julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as
desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso
e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, afro descendentes e indígenas e de
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma
a apoiar seu sucesso acadêmico;
12.6) estimular a expansão do financiamento estudantil
por meio do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES,
de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, com

Meta 12: articular, junto ao Governo Federal e Estadual, para elevar a taxa bruta de matrícula na
educação superior para 50% (cinquenta por cento)
e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento)
da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro)

a constituição de fundo garantidor do financiamento, de
forma a dispensar progressivamente a exigência de fiador;
12.7) apoiar ações que visem assegurar, no mínimo, 10%
(dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos
para a graduação em programas e projetos de extensão
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universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para
áreas de grande pertinência social;
12.8) apoiar a ampliação da oferta de estágio como parte
da formação na educação superior;
12.9) estimular a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma
da lei;
12.10) estimular ações que assegurem condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na forma
da legislação;
12.11) contribuir com informações para estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do
Município, Estado e País;
12.12) divulgar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e pósgraduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em
vista o enriquecimento da formação de nível superior;
12.13) criar condições, em regime de colaboração com a
União e o Estado, para expandir atendimento específico a
populações do campo e comunidades indígenas, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação de pro-
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12.19) acompanhar a reestruturação dos procedimentos
adotados, com ênfase na melhoria de prazos e qualidade
da decisão, na área de avaliação, regulação e supervisão,
em relação aos processos de autorização de cursos e instituições, de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos superiores e de credenciamento ou recredenciamento de instituições, no âmbito do sistema federal
de ensino;
12.20) divulgar o Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino superior - FIES, de que trata a Lei nº 10.260,
de 12 de julho de 2001, e do Programa Universidade para
Todos - PROUNI, de que trata a Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, os benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em
cursos superiores presenciais ou a distância, com avaliação positiva, de acordo com regulamentação própria, nos
processos conduzidos pelo Ministério da Educação;
12.21) incentivar e acompanhar o fortalecimento das redes físicas de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs
nas áreas estratégicas definidas pela política e estratégias
nacionais de ciência, tecnologia e inovação.
12.22) garantir, em colaboração com a União e o Estado, o
acesso e a permanência no curso de licenciatura em educação do campo e educação escolar indígena dos (as) professores (as) em exercício nas comunidades específicas.

fissionais para atuação nessas populações;
12.14) estimular a ampliação da oferta de formação de
pessoal de nível superior, destacadamente a que se refere
à formação nas áreas de ciências e matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do Município,
a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica;
12.15) divulgar o programa de composição de acervo
digital de referências bibliográficas e audiovisuais, institucionalizado pelo Governo Federal, para os cursos de
graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com
deficiência;
12.16) apoiar as ações da União para consolidação dos
processos seletivos nacionais e regionais para acesso à
educação superior como forma de superar exames vestibulares isolados;
12.17) estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na educação superior pública;
12.18) estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior estaduais e municipais cujo
ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do Governo Federal, mediante termo de adesão a
programa de reestruturação, na forma de regulamento,
que considere a sua contribuição para a ampliação de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de

Meta 13: apoiar, em parceria com o Governo Federal
e Estadual, ações para elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e
doutores do corpo docente em efetivo exercício no
conjunto do sistema de educação superior para 75%
(setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.
Estratégias:
13.1) acompanhar as ações do Governo Federal de aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, de que trata a Lei no 10.861, de
14 de abril de 2004, fortalecendo as ações de avaliação,
regulação e supervisão;
13.2) acompanhar a ampliação da cobertura do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, de modo a
ampliar o quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas no
que diz respeito à aprendizagem resultante da graduação;
13.3) acompanhar o processo contínuo de autoavaliação
das instituições de educação superior, fortalecendo a participação das comissões próprias de avaliação, bem como
a aplicação de instrumentos de avaliação que orientem as
dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo docente;

ensino dos entes mantenedores na oferta e qualidade da

13.4) acompanhar a promoção da melhoria da qualidade

educação básica;
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cação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior CONAES, integrando-os às demandas e necessidades das
redes de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros estudantes,
combinando formação geral e específica com a prática didática, além da educação para as relações étnico-raciais, a
diversidade e as necessidades das pessoas com deficiência;
13.5) apoiar as ações do Governo Federal para elevar o
padrão de qualidade das universidades, direcionando sua
atividade, de modo que realizem, efetivamente, pesquisa
institucionalizada, articulada a programas de pós-graduação stricto sensu;
13.6) apoiar as ações de fomento à formação por parte da União e do Estado, de consórcios entre instituições
públicas de educação superior, com vistas a potencializar
a atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibilidade nacional e internacional às atividades de ensino,
pesquisa e extensão;
13.7) acompanhar a elevação da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades
públicas, de modo a atingir 90% (noventa por cento) e,
nas instituições privadas, 75% (setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a melhoria dos resultados de
aprendizagem, de modo que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos estudantes apresentem
desempenho positivo igual ou superior a 60% (sessenta
por cento) no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE e, no último ano de vigência, pelo menos
75% (setenta e cinco por cento) dos estudantes obtenham
desempenho positivo igual ou superior a 75% (setenta e
cinco por cento) nesse exame, em cada área de formação
profissional;
13.8) acompanhar a promoção da formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-administrativos da
educação superior.

Meta 14: acompanhar as ações do Governo Federal
e Estadual de elevação do número de matrículas na
pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a
titulação anual de 20 (vinte) mestres e 4 (quatro)
doutores, no âmbito municipal.
Estratégias:
14.1) acompanhar o financiamento da pós-graduação
stricto sensu por meio das agências oficiais de fomento;
14.2) acompanhar a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES e as agências estaduais de fomento à
pesquisa;

Página 17

14.3) divulgar o financiamento estudantil, por meio do
Fies, à pós-graduação stricto sensu;
14.4) articular com as instituições de ensino superior a
ampliação da oferta de cursos de pós-graduação stricto
sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância;
14.5) apoiar a implementação de ações para reduzir as
desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer o
acesso das populações do campo e das comunidades indígenas a programas de mestrado e doutorado;
14.6) estimular a ampliação da oferta de programas de
pós-graduação stricto sensu, especialmente os de doutorado, nos campi novos abertos em decorrência dos programas de expansão e interiorização das instituições superiores públicas;
14.7) divulgar o programa de acervo digital de referências
bibliográficas para os cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência;
14.8) estimular a participação das mulheres nos cursos de
pós-graduação stricto sensu, em particular, aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química,
Informática e outros no campo das ciências;
14.9) acompanhar as ações do MEC na consolidação de
programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa;
14.10) apoiar e divulgar o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as instituições de
ensino, pesquisa e extensão;
14.11) apoiar a ampliação do investimento em pesquisas
com foco em desenvolvimento e estímulo à inovação, bem
como incrementar a formação de recursos humanos para a
inovação, de modo a buscar o aumento da competitividade
das empresas de base tecnológica;
14.12) estimular a ampliação do investimento na formação de doutores de modo a atingir a proporção de 4 (quatro) doutores por 10.000 (dez mil) habitantes;
14.13) incentivar o aumento qualitativo e quantitativo do
desempenho científico e tecnológico do Município e a competitividade internacional da pesquisa brasileira, ampliando a cooperação científica com empresas, Instituições de
Educação Superior - IES e demais Instituições Científicas
e Tecnológicas - ICTs;
14.14) estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos humanos que valorize a
diversidade regional e a biodiversidade dos biomas capixabas, bem como a gestão de recursos hídricos e garantia
da sustentabilidade socioambiental;
14.15) estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e
das ICTs, de modo a incrementar a inovação e a produção
e registro de patentes;
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Meta 15: garantir, em regime de colaboração com
a União e o Estado, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, política nacional de formação dos
profissionais da educação de que tratam os incisos
I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, assegurado que todos os (as)
professores(as) da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
Estratégias:
15.1) atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade de atendimento, por parte de instituições públicas e comunitárias
de educação superior existentes nos Estados, e Municípios, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes;
15.2) divulgar o financiamento estudantil a estudantes
matriculados em cursos de licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004, inclusive a amortização do saldo devedor pela
docência efetiva na rede pública de educação básica;
15.3) apoiar a ampliação do programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de
licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da educação básica;
15.4) incentivar a participação, via plataforma eletrônica,
disponibilizada pelo MEC para matrículas em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação,
bem como para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos;
15.5) apoiar os programas específicos para formação de
profissionais da educação para as escolas do campo e de
comunidades indígenas e para a educação especial, inclusive os (as) que estão em exercício;
15.6) acompanhar a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação pedagógica, de forma
a assegurar o foco no aprendizado do (a) estudante, dividindo a carga horária em formação geral, formação na
área do saber e didática específica e incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação, em articulação com a base nacional comum dos currículos da
educação básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2,
3.2 e 3.3 deste PME;
15.7) valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível médio e superior dos (as) profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático de
articulação entre a formação acadêmica e as demandas da
educação básica;
15.8) estimular a implementação de cursos e programas
especiais para assegurar formação específica na educação
superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes
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com formação de nível médio na modalidade normal, não
licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação
docente, em efetivo exercício;
15.9) incentivar a participação em cursos técnicos de nível
médio e tecnológicos de nível superior destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do
magistério;
15.10) aderir à implantação da política nacional de formação continuada para os (as) profissionais da educação de
outros segmentos que não os do magistério, construída
em regime de colaboração entre a União e o Estado;
15.11) aderir ao programa do Governo Federal de concessão de bolsas de estudos para que os (as) professores
(as) de idiomas das escolas públicas de educação básica
realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos países
que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem;
15.12) apoiar o desenvolvimento de modelos de formação docente para a educação profissional que valorizem a
experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal
e estaduais de educação profissional, de cursos voltados
à complementação e certificação didático-pedagógica de
profissionais experientes.

Meta 16: articular junto ao Governo Federal e Estadual a formação, em nível de pós-graduação latu
sensu para 99% (noventa e nove por cento) e em
nível stricto sensu para, no mínimo, 10% (dez por
cento) dos professores (as) efetivos (as) da educação básica da rede municipal, até o último ano de
vigência deste PME, e garantir a todos (as) os (as)
profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações do sistema de ensino.
Estratégias:
16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento
estratégico para dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte
das instituições públicas de educação superior, de forma
orgânica e articulada às políticas de formação do Estado
e da União;
16.2) participar da política nacional de formação de professores(as) da educação básica;
16.3) aderir ao programa de composição de acervo de
obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais,
incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em
Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados
para os (as) professores(as) da rede pública de educação
básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação;
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16.4) estimular a utilização do portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores (as) da educação básica,
disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato
acessível;
16.5) divulgar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos (as) professores(as) e demais profissionais da
educação básica;
16.6) garantir a formação dos professores (as) das escolas públicas de educação básica do Município, por meio
da implementação das ações do Plano Nacional do Livro
e Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo
magistério público.
16.7) ampliar a oferta anual de 0,6% para 1,5% das licenças remuneradas destinadas ao curso de pós-graduação
stricto sensu aos (às) profissionais do magistério da rede
pública municipal a partir do primeiro ano de vigência deste PME.

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério da rede pública municipal de educação básica de
forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as)
demais profissionais com escolaridade equivalente,
até o final do 6º ano de vigência deste PME.
Estratégias:
17.1) participar do fórum permanente constituído por iniciativa do Ministério da Educação, com representação da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
dos trabalhadores da educação, para acompanhamento da
atualização progressiva do valor do piso salarial nacional
para os (as) profissionais do magistério público da educação básica;
17.2) apoiar a tarefa do fórum permanente de acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE;
17.3) reestruturar o plano de Carreira dos (as) profissionais do magistério da rede pública municipal de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei no
11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual
do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar;
17.4) buscar ampliação de assistência financeira específica
da União ao Município para implementação de políticas de
valorização dos (as) profissionais do magistério.
Meta 18: garantir no prazo de 1 (um) ano, a reformulação do Plano de Carreira para os (as) profissionais da educação básica pública municipal, tomando
como referência o piso salarial nacional profissional,
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definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do
art. 206 da Constituição Federal.
Estratégias:
18.1) estruturar as redes públicas de educação básica de
modo que, até o início do terceiro ano de vigência deste
PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos (as) profissionais do magistério e 90% (noventa por cento) dos (as)
profissionais da educação não docentes sejam ocupantes
de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício
na rede escolar;
18.2) implementar, na rede pública municipal de educação básica, acompanhamento dos (as) profissionais iniciantes, supervisionados (as) por equipe de profissionais
experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso
de aprofundamento de estudos na área de atuação do (a)
professor (a), com destaque para os conteúdos a serem
ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina;
18.3) aderir à prova nacional, proposta pelo Ministério da
Educação, para subsidiar os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, na realização de concursos públicos de admissão de profissionais do magistério da educação básica
pública;
18.4) garantir, no Plano de Carreira dos profissionais da
educação do Município, licenças remuneradas e incentivos
para qualificação profissional, inclusive em nível de pósgraduação stricto sensu, incluindo a progressão funcional
associada à qualificação profissional por cursos de capacitação e aperfeiçoamento;
18.5) participar anualmente, em regime de colaboração
com o Governo Federal, do censo dos (as) profissionais
da educação básica de outros segmentos que não os do
magistério;
18.6) considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades indígenas no provimento de cargos efetivos para essas escolas;
18.7) articular o repasse de transferências federais voluntárias para o sistema municipal de educação, mediante
aprovação do Plano de Carreira para os (as) profissionais
da educação;
18.8) garantir a existência de comissão permanente de
profissionais da educação do sistema de ensino, para subsidiar o órgão competente na elaboração, reestruturação e
implementação do Plano de Carreira.

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois)
anos, para a efetivação da gestão democrática da
educação, associada a critérios técnicos de mérito
e desempenho e à consulta pública à comunidade
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo
recursos e apoio técnico da União para tanto.
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Estratégias:
19.1) elaborar legislação específica que regulamente a
matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para
a nomeação dos diretores(as) de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da
Conselho Escolar;
19.2) ampliar, em colaboração com a União e o Estado, os
programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as)
dos conselhos de acompanhamento e controle social do
Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar e de outros
e aos (às) representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico
adequado e com acessibilidade, equipamentos e meios de
transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom
desempenho de suas funções;
19.3) apoiar e manter atualizado o Fórum Permanente de
Educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais bem como efetuar o acompanhamento da execução do PNE, PEE e deste PME;
19.4) assegurar, em todas as redes de educação básica,
a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis
e associações de pais, garantindo-lhes, inclusive, espaços
adequados e condições de funcionamento nas escolas e
fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos
escolares, por meio das respectivas representações;
19.5) manter e fortalecer o conselho municipal de educação e os conselhos escolares de todas as escolas, como
instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas de
formação de conselheiros, assegurando-se condições de
funcionamento autônomo;
19.6) a participação e a consulta de profissionais da educação, estudantes e seus familiares na formulação dos
projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos
de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a
participação dos pais na avaliação de docentes e gestores
escolares;
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da receita corrente líquida municipal e, no mínimo o
patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB no 5º ano de vigência desta Lei e, no
mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB
ao final do decênio, desde que não ultrapasse aos
30% da receita corrente líquida anual, em colaboração com a União e o Estado.
Estratégias:
20.1) garantir, em colaboração com a União e o Estado,
fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para
todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica,
observando-se as políticas de responsabilidade e colaboração entre a União e o Estado, em especial as decorrentes
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1o do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento
e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a
atender suas demandas educacionais à luz do padrão de
qualidade nacional;
20.2) aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário- educação;
20.3) destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do
art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural
e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da
meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal;
20.4) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização
de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de
transparência e a capacitação dos membros de conselhos
de acompanhamento e controle social do Fundeb, com a
colaboração entre o Ministério da Educação, a Secretaria

19.7) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos
de ensino;

de Educação do Estado e o Tribunal de Contas do Estado;

19.8) participar dos programas de formação do Governo
Federal e desenvolver formação continuada para gestores
escolares, bem como aderir à prova nacional específica,
a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para
o provimento dos cargos, respeitadas as especificidades
locais.

de estudos e acompanhamento regular dos investimentos

Meta 20: Ampliar progressivamente o investimento
de recursos públicos em educação, acrescentando
anualmente 0,5% (meio por cento), de forma a atingir o patamar de no mínimo, 30% (trinta por cento)

financiamento será calculado com base nos respectivos

20.5) colaborar com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, na realização
e custos por aluno da educação básica e superior pública,
em todas as suas etapas e modalidades;
20.6) adotar o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, após
implantado pelo MEC, referenciado no conjunto de padrões
mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo
insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ;
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20.7) implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como
parâmetro para o financiamento da educação das etapas
e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e
do acompanhamento regular dos indicadores de gastos
educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da
educação pública, em aquisição, manutenção, construção
e conservação de instalações e equipamentos necessários
ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar;

20.11) acompanhar o processo de aprovação da Lei de
Responsabilidade Educacional, assegurando padrão de
qualidade na educação básica, em cada sistema e rede
de ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade
aferidas por institutos oficiais de avaliação educacionais;

20.8) acompanhar o CAQ definido com base em metodologia formulada pelo Ministério da Educação - MEC;

serem pactuados na instância prevista no § 5o do art. 7o

20.9) participar, em regime de colaboração com a União e
o Estado, da articulação do sistema nacional de educação
para o equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos
recursos;
20.10) fiscalizar e solicitar da União, a complementação de
recursos financeiros quando o Município não atingir o valor
do CAQi e, posteriormente, do CAQ;

20.12) acompanhar a definição dos critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo
do decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o
compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a
desta Lei.
20.13) participar do processo de qualificação implementado pelo Estado para melhorar e ampliar a capacidade de
recebimento e aplicação dos recursos federais;
20.14) estabelecer e articular ações de financiamento
compartilhado de políticas intersetoriais.
Aracruz, 14 de Setembro de 2015.

ANEXO DECRETO Nº 30067

Publicação Nº 24532

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ
PROFESSOR DOCENTE
RETROATIVO A: 01/2015
1.1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROFESSOR EFETIVO/PROFESSOR DOCENTE

MAT.
1030

NOME
KATIA VIRGINIA SIMOES DE OLIVEIRA

CARGO
PROFESSOR

NÍVEL/PADRÃO
IIR - I

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ
PROFESSOR DOCENTE
RETROATIVO A: 03/2015
1.1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROFESSOR EFETIVO/PROFESSOR DOCENTE

MAT.
14600

NOME
ROGERIA GUASTTI

CARGO
PROFESSOR

NÍVEL/PADRÃO
II - C
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PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ
PROFESSOR DOCENTE
RETROATIVO A: 04/2015
1.1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROFESSOR EFETIVO/PROFESSOR DOCENTE

MAT.
9548
9533
9689
9799

NOME
PRISCILA MACHADO AUER PEREIRA
RENATA COELHO CAVALHERI NUNES
ROSANA OLIVEIRA BARBOSA ROELA
SIMONE MANTOVANELLI

CARGO
PROFESSOR
PROFESSOR
PROFESSOR
PROFESSOR

NÍVEL/PADRÃO
II - D
II - D
II - D
II - D

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ
PROFESSOR DOCENTE
RETROATIVO A: 05/2015
1.1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROFESSOR EFETIVO/PROFESSOR DOCENTE

MAT.
9890

NOME
FABIANE SANTUZZI PISSINATE ROCHA

CARGO

NÍVEL/PADRÃO

PROFESSOR

II - D

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ
PROFESSOR DOCENTE
RETROATIVO A: 06/2015
1.1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROFESSOR EFETIVO/PROFESSOR DOCENTE

MAT.
697

NOME
MARIA SIRLENE TRIVILIN DE ANGELI

CARGO

NÍVEL/PADRÃO

PROFESSOR

IIR - J
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PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ
PROFESSOR DOCENTE
RETROATIVO A: 09/2015
1.1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROFESSOR EFETIVO/PROFESSOR DOCENTE
MAT.

NOME

CARGO

NÍVEL/PADRÃO

22234

LEILA REGINA MOREIRA SOELLA

PROFESSOR

II - B

22312

LUCIMARA FRANCISCA RIBEIRO

PROFESSOR

II - B

22218

MADALENA BARBOSA CARLOS

PROFESSOR

II - B

22222

TAIS APARECIDA DE SOUZA SILVA C. MENDES

PROFESSOR

II - B

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ
PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO
RETROATIVO A: 04/2015
1.1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROFESSOR EFETIVO/PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO
MAT.

NOME

9553

SANDRA MARIA MACHADO

CARGO

NÍVEL/PADRÃO

PROFESSOR

II - D

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ
PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO
RETROATIVO A: 08/2015
1.1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROFESSOR EFETIVO/PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO

MAT.
22221

NOME
ELIZABETH VIEIRA DE NORONHA PINHEIRO

CARGO

NÍVEL/PADRÃO

PROFESSOR

II - B

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ
PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO
RETROATIVO A: 09/2015
1.1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROFESSOR EFETIVO/PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO

MAT.
22228

NOME
LUCILENE APARECIDA A. ROSALEM RODRIGUES

CARGO

NÍVEL/PADRÃO

PROFESSOR

II - B
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ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2015 - HENRIQUE JOSÉ DA MOTA NETO ME

Publicação Nº 24512

RESUMO DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 018/2015
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 108/2015
PROCESSO Nº 5663/2015
Objeto: Lavagem de EPi's
ÓRGÃO GESTOR: Município de Aracruz/ES-SECRETARIA
DE SAÚDE
SIGNATARIO DETENTOR: HENRIQUE JOSÉ DA MOTA
NETO ME
Endereço DO DETENTOR: RUA: AUGUSTINHO NOGUEIRA
DIAS 63 Bairro: HONÓRIO FRAGA Cidade: COLATINA Estado: ES CEP: 29704-580
VALIDADE DA ATA: 12 meses, contados a partir da data da
publicação inicial (15/09/2015).
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AVISO DE LICITAÇÃO - TP N° 017/2015

Publicação Nº 24505

AVISO
TOMADA DE PREÇOS
Nº 017/2015
OBJETO: Contratação de empresa para conclusão da Unidade de Processamento de Mel, composta de Apiário e Bloco
Administrativo do Apiário, localizado em Barra do Sahy, Distrito de Santa Cruz, neste Município de Aracruz-ES.
Restando o Edital FRACASSADO, o Secretário Municipal de
Agricultura resolve aplicar a previsão contida no Art. 48, § 3º
da Lei 8.666/93. As licitantes têm 08 (oito) dias úteis, a
partir desta data, para apresentação de nova documentação. Os Envelopes de Habilitação deverão ser protocolados no
Protocolo Geral da PMA e endereçados à CPL.
A sessão de abertura dos envelopes será no dia 28/09/
2015 às 13 horas.

Aracruz/ES, 14 de Setembro de 2015.

Item/Descrição/Unid/Marca/Quant/Preço Unitário
1/2.69.01.0012.0/UN/lavaderia sabao/3.600,000/5,6250

Idelblandes Zamperlini

LAVAGEM DE ROUPAS DE EPI, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM CALÇA

Presidente da CPL

2/ 2.69.01.0013.9/UN/lavaderia sabao /3.600,000/4,8750
LAVAGEM DE ROUPAS DE EPI, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM CAMISA MANGA COMPRIDA
3/ 2.69.01.0014.7/UN/lavaderia sabao/300,000/4,3750
LAVAGEM DE ROUPAS DE EPI, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM COLETE
4/ 2.69.01.0015.5/UN/lavaderia sabao/1.200,000/7,6250
LAVAGEM DE ROUPAS DE EPI, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM MACACÃO
5/ 2.69.01.0016.3/UN/lavaderia sabao/1.440,000/9,0000
LAVAGEM DE ROUPAS DE EPI, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM BOTINA (LAVAGEM, SECAGEM E
GRAXA)
6/ 2.69.01.0017.1/UN/lavaderia sabao/650,000/4,2500
LAVAGEM DE ROUPAS DE EPI, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM BONÉ
7/ 2.69.01.0018.0/UN/lavaderia sabao/650,000/3,8750
LAVAGEM DE ROUPAS DE EPI, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM MASCARA FACIAL (HIGIENIZAÇÃO
E DESINFECÇÃO)
NALVA BERNADETE BARROS DE AMORIM
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AVISO DE PRORROGAÇÃO - TP N° 014/2015

Publicação Nº 24507

AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS
Nº 014/2015
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras
de infraestrutura da Rua Francisco Pelissari, Distrito de
Guaraná, Município de Aracruz/ES.
O Município de Aracruz-ES, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos
interessados que em decorrência da alteração realizada no
Edital, ficam prorrogadas as seguintes datas:
DATA DO PROTOCOLO: até as 13 horas do dia 01 de
Outubro de 2015, no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, situado à Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710,
Centro, Aracruz – ES.
DATA DA ABERTURA: 01 de Outubro de 2015 às 14
horas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Morobá, nº 20, Morobá, Aracruz – ES.
O EDITAL RETIFICADO estará à disposição dos interessados no Site da Prefeitura Municipal www.aracruz.es.gov.br.
Aracruz/ES, 14 de Setembro de 2015.
Idelblandes Zamperlini
Presidente da CPL
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AVISO DE RETIFICAÇÃO - CP N° 017/2015

Publicação Nº 24508

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
N.º 017/2015

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar
da data do início da vigência do mesmo, conforme estabelece 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 publicação.

Onde se lê:
1.1 - A presente Concorrência Pública tem por objeto a
contratação de empresa para execução de obras externas,
espaço educativo II na Escola Municipal Pluridocente Indígena na Aldeia de Irajá, localizada no Município de Aracruz, mediante condições constantes deste Edital e seus
anexos.

Leia-se:
1.1 - A presente Concorrência Pública tem por objeto a
contratação de empresa para conclusão da obra de construção da Escola Municipal Pluridocente Indígena Pau Brasil, localizada neste Município de Aracruz-ES, mediante
condições constantes deste Edital e seus anexos.
Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 03 de Setembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30062

Publicação Nº 24539

DECRETO Nº 30.062, DE 08/09/2015.
PERMITE O USO E COMERCIALIZAÇÃO DO BEM PÚBLICO
MUNICIPAL (MATERIAIS RECICLÁVEIS) QUE MENCIONA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES E CONFORME O CONSTANTE NO DECRETO Nº 29.562, DE
01/06/2015.

Aracruz/ES, 14 de Setembro de 2015.

Idelblandes Zamperlini
Presidente CPL

DECRETO Nº 30055
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DECRETA:

Publicação Nº 24541

DECRETO Nº 30.055, DE 03/09/2015.

NOMEIA PROFISSIONAL APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Senhora abaixo descrita, aprovada no Concurso Público nº 002/2011-PMA/ES, para exercer o cargo efetivo de BIÓLOGO - NÍVEL VII, PADRÃO “A”,
constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Aracruz.
CLASS.

NOME

11º

SAMIA CARLA DE GOES PIRES TABACHI

Art. 1o Fica concedido à COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - RECICLE ARACRUZ, inscrita no CNPJ nº 22.164.563/0001-58, o uso
para fim de triagem, prensagem, enfardamento e comercialização para renda própria da cooperativa, todos os resíduos urbanos recicláveis gerados no município de Aracruz,
coletado no programa Coleta Seletiva, conforme prescrito
no TCA 01/13 - Termo de Compromisso Ambiental, termo
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Aracruz e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo.
Art. 2º A referida permissão está vinculada ao prazo previsto no Decreto nº 29.562, de 01/06/2015, que permite
o uso da área do Centro de Triagem para realização das
atividades.
Parágrafo único. A permissão de uso e comercialização dos
resíduos, está permitida somente para os resíduos recicláveis.
Art. 3º Toda comercialização dos resíduos recicláveis, deverá impreterivelmente, ser acompanhada da geração do
ticket de pesagem da balança (tara do caminhão, peso
bruto e líquido, devidamente identificado com o nome da
cooperativa), nota fiscal de venda do material reciclável,
identificando os tipos de resíduos comercializados e pagamento em dia de todos os impostos previsto para uma
cooperativa.
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Parágrafo único. Uma cópia de toda documentação gerada conforme previsto no Art. 3º deverá ser entregue à
SETRANS - Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos
do Município de Aracruz, Gerência de Limpeza Pública, no
setor responsável pelo Programa de Coleta Seletiva, para
fim de fiscalização.
Art. 4º Os resíduos coletados, sejam eles, pela Prefeitura Municipal, através da empresa contratada para limpeza
pública ou por contrato com a própria cooperativa, deverão ser devidamente identificados quanto sua origem de
geração. E, após chegar ao Centro de Triagem, deverão
ser pesados separadamente por geradores (bairros, escolas, empresas, secretarias...) e contabilizados em uma
planilha.
Art. 5º A presente permissão proíbe qualquer manuseio
de resíduos na área do Centro de Triagem, que não sejam
exclusivamente próprios recicláveis e que fazem parte da
cadeia de reciclagem proposta pelo município (materiais
ferrosos, alumínio, plásticos, papelões, papéis, vidros, exceto espelho e vidros temperados).
Art. 6º Fica proibida a entrada ou o manuseio de qualquer produto caracterizado como Classe I - PERIGOSOS,
propositalmente, na área do Centro de Triagem, onde
está estabelecida a cooperativa. Exemplos: materiais contaminados com óleo queimado, gasolina, combustíveis,
tintas, tonners, solventes, pilhas, baterias, lâmpadas,
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agulhas etc...), salvo para descartar em recipiente adequado para tratativa conforme Artigo seguinte, devendo
utilizar os EPI's adequados para manuseio.
Art. 7º Se no momento da triagem dos resíduos que chegam à cooperativa através da coleta, forem encontrados
qualquer espécie de resíduos caracterizados conforme art.
6º, os mesmos deverão ser separados em recipiente adequado, próprio e identificado. Sua origem deve ser apontada para ação da Equipe de Educação Ambiental, e posteriormente, descartado corretamente ou devolvido a fonte
geradora para gestão dos mesmos.
Parágrafo único. A fonte geradora pela ação relatado no
art. 7º, deverá ser notificada pela Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis e a coleta suspensa, até apresentação do plano de ação para eliminar a
reincidência do caso, na persistência, a coleta deverá ser
totalmente suspensa, podendo gerar multa para o gerador.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 08 de Setembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30063

Publicação Nº 24537

DECRETO Nº 30.063, DE 08/09/2015.
AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MENCIONA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO
EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº 2.994, DE 15/02/2007.
DECRETA:
Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz,
autorizada a rescindir o contrato de trabalho, a pedido, da Senhora abaixo descrita:
NOME

MATR.

CARGO

A PARTIR

EXERCÍCIO

PROCESSO

Dulcineia Oliveira da Silva

25376

Aux. de Prof. de
Educação Infantil

28/08/15

SEMED

12424/2015

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28/08/2015.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 08 de Setembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 30064

Publicação Nº 24540

DECRETO Nº 30.064, DE 08/09/2015.
REVOGA AS RESCISÕES DE CONTRATO DE PROFISSIONAIS NO DECRETO QUE MENCIONA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado no Decreto nº 30.036, de 01/09/2015, as rescisões de contrato das Profissionais abaixo descritas:
Nome

Matr.

Cargo

A partir

Exerc.

Processo

Andila Ribeiro Schmidt Siqueira

17416

Agente Comunitário de
Saúde

31/08/2015

SEMSA

12143/15

Ranieli do Carmo Simplício Vieira

22243

Agente de Saúde Ambiental

31/08/2015

SEMSA

12141/15

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 31/08/2015.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 08 de Setembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30065

Publicação Nº 24538

DECRETO Nº 30.064, DE 08/09/2015.
REVOGA AS RESCISÕES DE CONTRATO DE PROFISSIONAIS NO DECRETO QUE MENCIONA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado no Decreto nº 30.036, de 01/09/2015, as rescisões de contrato das Profissionais abaixo descritas:
Nome

Matr.

Cargo

A partir

Exerc.

Processo

Andila Ribeiro Schmidt Siqueira

17416

Agente Comunitário de Saúde

31/08/2015

SEMSA

12143/15

Ranieli do Carmo Simplício Vieira

22243

Agente de Saúde Ambiental

31/08/2015

SEMSA

12141/15

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 31/08/2015.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 08 de Setembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 30067

Publicação Nº 24531

DECRETO Nº 30.067, DE 09/09/2015.
APROVA AS LISTAS NOMINAIS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO CLASSIFICADOS PARA PROGRESSÃO POR MERECIMENTO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART 55, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DE 02 DE ABRIL DE 1990, TENDO
EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 16 E SEGUINTES DA
LEI Nº. 3.356, 20/10/2010.
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Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de
Aracruz, autorizada a PRORROGAR o término da contratação da Estagiária abaixo descrita, conforme Memorando nº
1434/2015-GAP.
PRORROGAR

MAT.

NOME

26208

Marcela Barbosa
Marastoni

DE

ATÉ

15/09/2015

14/09/2016

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 09 de Setembro de 2015.

DECRETA:
Art. 1º Ficam homologadas as Listas dos Servidores do Magistério que alcançaram a progressão por merecimento para os
respectivos padrões, referente aos meses mencionados abaixo de acordo com as respectivas funções, conforme MEMO/
GRH- 1414/2015, que fazem parte deste Decreto, a saber:

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
RODRIGO MORO CAPO SCOPEL
Secretário de Habitação e Defesa Civil

· Professores Docente: Janeiro/2015, Março/2015,
Abril/2015, Maio/2015, Junho/2015 e Setembro/2015;
· Professor de Suporte Pedagógico: Abril/2015, Agosto/2015 e Setembro/2015.

DECRETO Nº 30070

Publicação Nº 24536

DECRETO Nº 30.070, DE 09/09/2015.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as respectivas datas de
aquisição da progressão por merecimento, constante nas
listas anexas.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 09 de Setembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30069

Publicação Nº 24533

DECRETO Nº. 30.069, DE 09/09/2015.
PRORROGA CONTRATO DE ESTAGIÁRIA QUE MENCIONA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 11.788/2008, LEI MUNICIPAL Nº. 3.265, DE 23/12/2009 E DECRETO Nº 21.218, DE
09/08/2010.
DECRETA:

PRORROGA PRAZO PARA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL APRESENTAR CONCLUSÃO DOS TRABALHOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES ELENCADAS NO ART. 55, VI DA LEI MUNICIPAL Nº 1.039/90 E
NAS LEIS MUNICIPAIS N.ºS 2.895/2006 E 2.898/2006 E
TENDO EM VISTA O QUE DISPÕE A DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1.216/2015, PROFERIDA NOS AUTOS DO
PROCESSO: TC Nº 7669/2010 – TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado até o dia 30/09/2015 o prazo da
Comissão de Tomada de Contas Especial nomeada através
do Decreto nº 29.851, de 23/07/2015, para apresentar o
relatório conclusivo dos trabalhos.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 09 de Setembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 30072

Publicação Nº 24534
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LEI Nº 3967

Publicação Nº 24521

ANEXO ÚNICO

DECRETO Nº 30.072, DE 14/09/2015.
EXONERA SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO.

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACRUZ
2015-2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E
NOS TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006 E 3.652,
DE 05/04/2013.
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o Senhor CRISTIANO
LOPES SEGLIA, Matrícula nº 23354, do Cargo em Comissão de Subprocurador Geral para Assuntos Administrativos
– Procuradoria Geral do Município de Aracruz, a partir de
11/09/2015, conforme Processo nº 12733/2015.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos no dia 11/09/2015.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 14 de Setembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DIVIDA - INOVAMED

Publicação Nº 24518

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Tendo em vista o que consta dos autos e os Pareceres exarados pela Procuradoria Geral do Município e Controladoria
Geral do Município, RECONHEÇO a dívida contraída com a
empresa INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 12.889.035/0001-02,
no valor de R$ 2.899,68 (Dois mil, oitocentos e noventa
e nove reais e sessenta e oito centavos), relativo ao fornecimento do medicamento Losartana Potássica 50 mg,
constante na Autorização de fornecimento nº 218/2014.
Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente
NOTA DE EMPENHO, a conta de dotação própria do orçamento vigente e a observância do disposto nos § 1º e 2º
do art. 63, da Lei Federal nº. 4.320/64.
Aracruz, 10 de agosto de 2015.
NALVA BERNADETE BARROS AMORIM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES

METAS E ESTRATÉGIAS

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5
(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação
infantil em creches de forma a atender, no mínimo,
70% (setenta por cento) das crianças de até 3 (três)
anos até o final da vigência deste PME.
Estratégias:
1.1) definir, em regime de colaboração, entre a União, o
Estado e o Município, metas de expansão da rede pública
de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, compatível com as peculiaridades locais.
1.2) garantir, em colaboração com a União e o Estado, que
ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10% (dez
por cento) a diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) anos oriundas do
quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do
quinto de renda familiar per capita mais baixo;
1.3) realizar e publicar anualmente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta
e verificar o atendimento da demanda manifesta;
1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME,
normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por
creches;
1.5) manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, programa nacional
de construção e reestruturação de escolas, bem como de
aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil;
1.6) implantar, até o segundo ano de vigência deste PME,
avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada 2 (dois)
anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a
fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as
condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de
acessibilidade, entre outros indicadores relevantes;
1.7) garantir, a partir do primeiro ano de vigência deste
PME, a formação continuada dos profissionais da educação
infantil;
1.8) estimular e acompanhar as ações da União de articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos
de formação para profissionais da educação, de modo a
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garantir a elaboração de currículos e propostas pedagó-

1.17) criar mecanismos para garantir atendimento às

gicas que incorporem os avanços de pesquisa ligadas ao

crianças que apresentam distúrbios de aprendizagem, em

processo de ensino-aprendizagem às teorias educacionais

colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de

no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos;

assistência social, saúde e proteção à infância;

1.9) promover o atendimento das populações do campo,
indígenas e outras na educação infantil, nas respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição
territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o
deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, garantido consulta prévia e informada, conforme estabelecidas em legislações vigentes;
1.10) priorizar o acesso à educação infantil e garantir a

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

oferta do atendimento educacional especializado comple-

Estratégias:

mentar e suplementar aos estudantes com deficiência,

2.1) participar, em articulação e colaboração com os entes

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue
para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica, em colaboração
coma União e o Estado;
1.11) implementar, em caráter complementar, programas
de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação
das áreas de educação, saúde e assistência social, com
foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3
(três) anos de idade;
1.12) preservar as especificidades da educação infantil na
organização das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de até 5 (cinco) anos em estabelecimentos
que atendam a parâmetros nacionais de qualidade e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) estudante de 6 (seis) anos de idade no ensino
fundamental;
1.13) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do
acesso e da permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com
os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção
à infância;
1.14) promover a busca ativa de crianças em idade cor-

federados, da proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) estudantes do
ensino fundamental;
2.2) implementar os direitos e objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento que configuram a base nacional comum curricular do ensino fundamental, conforme pactuado entre União, Estado, Distrito Federal e Municípios, no
âmbito da instância permanente de que trata o art. 7°, §
5° do PNE;
2.3) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) estudantes do ensino fundamental.
2.4) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento
do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar
dos beneficiários de programas de transferência de renda,
bem como das situações de discriminação, preconceitos e
violências na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) estudantes, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos
de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;
2.5) garantir a busca ativa de crianças e adolescentes fora da
escola, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;

respondente à educação infantil, em parceria com órgãos

2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem,

públicos de assistência social, saúde e proteção à infância,

de maneira articulada, a organização do tempo e das ati-

preservando o direito de opção da família em relação às

vidades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário,

crianças de até 3 (três) anos;

considerando as especificidades da educação especial, das

1.15) realizar e publicar, em regime de colaboração, levan-

escolas do campo e das comunidades indígenas;

tamento anual da demanda real por educação infantil em

2.7) garantir a organização flexível do trabalho pedagógi-

creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar

co, incluindo adequação do calendário escolar de acordo

o atendimento;

com a realidade local, a identidade cultural e as condições

1.16) ampliar, gradativamente, em colaboração com a

climáticas da região;

União e o Estado, o acesso à educação infantil em tempo

2.8) promover a relação das escolas com instituições e

integral com qualidade, para todas as crianças de 0 (zero)

movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular

a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes

de atividades culturais para a livre fruição dos (as) estu-

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.

dantes dentro e fora dos espaços escolares, assegurando
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ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão
cultural;
2.9) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no
acompanhamento das atividades escolares dos filhos por
meio do estreitamento das relações entre as escolas e as
famílias;
2.10) garantir a oferta do ensino fundamental, em especial
dos anos iniciais, para as populações do campo e indígenas, nas próprias comunidades, quando houver demandas
suficientes, atendendo normas estabelecidas;
2.11) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino
fundamental, garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades
de caráter itinerante;
2.12) oferecer, em colaboração com a União e o Estado,
atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais, estaduais e municipais, bem
como a participação em concursos nessas três esferas;
2.13) garantir a realização de atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional;
2.14) implantar, em regime de colaboração com o Estado,
políticas públicas para correção das distorções idade/ano,
promovendo ao (à) estudante condições de inserção e de
acompanhamento nos anos posteriores;
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pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e a prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em
dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia,
cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada de professores (as) e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais.
3.2) incentivar a participação dos munícipes na elaboração
da proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) estudantes de ensino médio, a
serem atingidos nos tempos e etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a garantir formação básica
comum.
3.3) acompanhar a pactuação da União, no âmbito da instância permanente de que trata o § 5o do art. 7oda Lei n°
13.005/2014, a implantação dos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base
nacional comum curricular do ensino médio;
3.4) articular junto ao Governo do Estado a fruição de bens
e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar;
3.5) implantar, em regime de colaboração com o Estado,
programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por meio do acompanhamento individualizado
do (a) estudante com rendimento escolar defasado e pela
adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e progressão parcial,

2.15) adotar as alternativas criadas pelo Estado para atender às escolas do campo e indígenas adequando-as às necessidades e realidade local.

de forma a reposicioná-lo no ciclo/ano escolar de maneira

2.16) garantir, a partir do primeiro ano de vigência deste
PME, a construção ou reestruturação das escolas, considerando os padrões mínimos de qualidade do MEC, estabelecida em cronograma anual, de forma a contemplar todas
as escolas até o final do decênio.

cional do Ensino Médio - ENEM, e acompanhar sua utilização

2.17) criar mecanismos para garantir atendimento aos estudantes que apresentam distúrbios de aprendizagem, em
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à infância;

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, em parceria com o Governo Estadual,
e elevar até o final do período de vigência deste
PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio
para 85% (oitenta e cinco por cento).
Estratégias:
3.1) acompanhar a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, a fim de incentivar práticas

compatível com sua idade;
3.6) incentivar a participação dos munícipes no Exame Nacomo instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar
políticas públicas para a educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação
classificatória, como critério de acesso à educação superior;
3.7) articular junto à União e ao Estado a expansão das
matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação
profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, indígenas e das pessoas com deficiência;
3.8) apoiar as ações promovidas pelo Governo Federal e
Estadual para o acompanhamento e o monitoramento do
acesso e da permanência dos (as) jovens beneficiários
(as) de programas de transferência de renda, no ensino
médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à
interação com o coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares
de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez
precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude;
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3.9) promover a busca ativa da população de 15 (quinze)
a 17 (dezessete) anos fora da escola, em articulação com
os serviços de assistência social, saúde e de proteção à
adolescência e à juventude;
3.10) fomentar, junto às instituições e aos órgãos
competentes, programas de educação e de cultura para a
população urbana e do campo, de jovens na faixa etária
de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com
qualificação social e profissional para aqueles que estejam
fora da escola e com defasagem no fluxo escolar, em
colaboração com o Estado e a União;
3.11) incentivar e colaborar com informações para o redimensionamento da oferta de ensino médio nos turnos
diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das
escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos
(as) estudantes;
3.12) acompanhar o desenvolvimento de formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a qualidade,
pelos governos federal e estadual, para atender aos filhos
e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de
caráter itinerante;
3.13) implementar políticas de prevenção à evasão motivada
por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão;
3.14) estimular a participação dos (as) adolescentes nos
cursos das áreas tecnológicas e científicas;
3.15) acompanhar a adoção de tecnologias pedagógicas
que combinem, de maneira articulada, com a organização
das atividades didáticas entre o tempo escola e o tempo
comunidade, considerando, inclusive, as especificidades
da educação especial, das escolas do campo e das comunidades indígenas;
3.16) incentivar as ações do programa de permanência
dos (as) estudantes do ensino médio por meio de programas de suporte ao deslocamento e ao aperfeiçoamento
da logística (tempo e distância) na área urbana e rural,
elaboradas pelo Governo Estadual e Federal.

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Estratégias:
4.1) contribuir na contabilização, para fins do repasse do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
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Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-(FUNDEB), das matrículas dos (as) estudantes da educação
regular da rede pública que recebam atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem
prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e das matrículas efetivadas, conforme o censo
escolar mais atualizado, na educação especial oferecida
em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público
e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei
no 11.494, de 20 de junho de 2007;
4.2) garantir, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar à demanda manifesta pelas
famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional;
4.3) ampliar e/ou adequar, em colaboração com a União e
o Estado, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e garantir a formação continuada de professores
(as) especializados (as) para o atendimento educacional
especializado nas escolas urbanas, do campo e indígenas;
4.4) garantir, no programa de formação continuada dos
(as) professores (as) da rede pública municipal, conteúdos
e estratégias relacionadas à educação inclusiva.
4.5) garantir, em colaboração com União e Estado, atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar
e suplementar, a todos (as) estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados(as) na rede pública de
educação básica, conforme necessidade identificada por
meio de avaliação, ouvidos a família e o (a) estudante;
4.6) criar e consolidar, em colaboração com a União e o
Estado, centro multidisciplinar de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência
social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos
(as) professores (as) da educação básica com os (as) estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.7) aderir, manter e ampliar, em colaboração com a União
e o Estado, programas suplementares que promovam a
acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o
acesso e a permanência dos (as) estudantes com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de
transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas,
níveis e modalidades de ensino, a identificação e acompanhamento dos (as) estudantes com altas habilidades ou
superdotação;
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4.8) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua
Brasileira de Sinais - (LIBRAS) como primeira língua e na
modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda
língua, aos (às) estudantes surdos (as) e com deficiência
auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e
classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do
art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005,
e dos artigos 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema
Braille de leitura para cegos e surdos-cegos, em colaboração com o Estado;

para atender à demanda do processo de escolarização dos

4.9) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência e promover a articulação pedagógica entre o ensino regular e o
atendimento educacional especializado;

instituições públicas e privadas que prestam atendimento

4.10) garantir o acompanhamento e o monitoramento do
acesso à escola e ao atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento
escolar dos (as) estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super-

estatística competentes na formulação de questionários

dotação beneficiários (as) de programas de transferência
de renda, bem como do combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância,
à adolescência e à juventude;
4.11) fomentar, em colaboração com a União e o Estado,
pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da
aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade
dos (as) estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.12) promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação de políticas públicas
intersetoriais que atendam as especificidades educacionais
de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado;

(das) estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares,
tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes
para surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente
surdos, e professores bilíngues;
4.15) utilizar indicadores nacionais de qualidade e a política de avaliação e supervisão para o funcionamento de
a estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.16) colaborar com órgãos de pesquisa, demografia e
para obtenção de informação detalhada sobre o perfil das
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 0 (zero) a
17 (dezessete) anos;
4.17) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e
nos demais cursos de formação para profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o
disposto no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos
referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos
processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação;
4.18) promover parcerias com instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes
públicas de ensino;
4.19) promover parcerias com instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a oferta

4.13) garantir a articulação intersetorial entre órgãos e

de formação continuada e a produção de material didático

políticas públicas de saúde, assistência social e direitos hu-

acessível, assim como os serviços de acessibilidade ne-

manos, em parceria com as famílias, com o fim de desen-

cessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem

volver modelos de atendimento voltados à continuidade do

dos(as)estudantes com deficiência, transtornos globais do

atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação ma-

pessoas com deficiência e transtornos globais do desen-

triculados(as)na rede pública de ensino;

volvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral
ao longo da vida;

4.20) promover parcerias com instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participa-

4.14) promover, em colaboração com a União e o Esta-

ção das famílias e da sociedade na construção do sistema

do, a ampliação das equipes de profissionais da educação

educacional inclusivo.
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Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até
o final do 3° (terceiro) ano do ensino fundamental.
Estratégias:
5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com
qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores (as)e com apoio pedagógico específico, a fim de
garantir a alfabetização plena de todas as crianças;
5.2) utilizar instrumentos de avaliação nacional e estadual, periódicos e específicos para aferir a alfabetização
das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular as
escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação
e monitoramento, implementando medidas pedagógicas
para alfabetizar todos (as) os (as) estudantes até o final
do terceiro ano do ensino fundamental;
5.3) selecionar e divulgar tecnologias educacionais para
a alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de
métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em
que forem aplicadas, sendo utilizadas, preferencialmente,
como recursos educacionais abertos;
5.4) adotar tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, desenvolvidas pelo MEC e/ou outros
órgãos, que assegurem a alfabetização e favoreçam a
melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) estudantes, consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade;
5.5) garantir a alfabetização de crianças do campo, indígenas e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos
de acompanhamento que considerem a identidade cultural
e o uso da língua materna pelas comunidades indígenas;
5.6) estimular a formação inicial e garantir a formação
continuada de professores (as) para a alfabetização de
crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando
a articulação entre programas de pós-graduação stricto
sensu e ações de formação continuada de professores (as)
para a alfabetização;
5.7) promover a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal.
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Estratégias:
6.1) promover, com o apoio do Estado e da União, a oferta
de educação básica pública em tempo integral, por meio
de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o
tempo de permanência dos (as) estudantes na escola, ou
sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior
a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a
ampliação progressiva da jornada de professores sempre
que possível, em uma única escola;
6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de
construção de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral,
prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças
em situação de vulnerabilidade social;
6.3) executar, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas,
por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades
culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de
materiais didáticos e da formação de recursos humanos
para a educação em tempo integral.
6.4) promover a articulação da escola com os diferentes
espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas,
praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários;
6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de estudantes matriculados(as)nas
escolas da rede pública de educação básica por parte das
entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema
sindical, de forma concomitante e em articulação com a
rede pública de ensino;
6.6) estimular a aplicação da gratuidade de que trata o art.
13 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de estudantes das
escolas da rede pública de educação básica, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino;
6.7) atender às escolas do campo e de comunidades indígenas na oferta de educação em tempo integral, com base
em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais, sendo a forma de funcionamento definida
pela Secretaria de Educação com a comunidade local;
6.8) garantir, em regime de colaboração com a União e o

Meta 6: ampliar gradativamente a educação em tempo integral, de forma a oferecer em 100% (cem por
cento) das escolas públicas municipais, e a atender,
pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos (as) estudantes da educação básica, em colaboração com o
Governo Estadual e Federal, até o final da vigência

Estado, a oferta da educação em tempo integral para pes-

desse PME.

própria escola ou em instituições especializadas;

soas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária
de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da
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6.9) adotar, em colaboração com a União e o Estado, medidas para aperfeiçoar o tempo de permanência dos(as)
estudantes na escola, direcionando a expansão da jornada
para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades
recreativas, esportivas e culturais.
6.10) fortalecer políticas intersetoriais com ações de orientação e apoio às famílias por meio das áreas de saúde,
assistência social, esporte, cultura, meio ambiente, com
foco no desenvolvimento integral do estudante.

Meta 7: elevar a qualidade da educação básica em
todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir e/
ou superar as médias nacionais/municipais para o
Ideb:

PROJEÇÃO IDEB - METAS NACIONAIS
IDEB

2015

2017

2019

2021

Anos iniciais do ensino
fundamental

5,2

5,5

5,7

6,0

Anos finais do ensino
fundamental

4,7

5,0

5,2

5,5

Ensino médio

4,3

4,7

5,0

5,2

META PROJETADAS PELO MEC PARA O MUNICÍPIO
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROJEÇÃO IDEB 2015 -2021
Etapas

Ensino
Fundamental –
Anos Iniciais

Rede

2015

2017

2019

2021

Pública

5,9

6,1

6,4

6,6

Municipal

6,0

6,2

6,4

6,7

Ensino
Fundamental –
Anos Finais

Pública

5,0

5,2

5,5

5,7

Municipal

5,0

5,3

5,5

5,8

Estadual

4,9

5,2

5,4

5,7

Ensino Médio

Estadual

4,0

4,4

4,7

4,9

Estratégias:
7.1) participar do pacto interfederativo na implantação das
diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base
nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) estudantes
para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada
a diversidade regional, estadual e local;
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7.2) assegurar que:
a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70%
(setenta por cento) dos (as) estudantes (as) do ensino
fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível
suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de
estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível
desejável;
b) no último ano de vigência deste PME, todos os (as)
estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento),
pelo menos, o nível desejável;
7.3) instituir, em colaboração com a União e o Estado, indicadores de avaliação institucional com base no perfil dos
(as) estudantes e no corpo de profissionais da educação,
nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos
pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e
em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino;
7.4) instituir processo contínuo de autoavaliação das escolas municipais de educação básica, por meio de instrumento de avaliação que orientem as dimensões a serem
fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento
estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional,
a formação continuada dos (as) profissionais da educação
e o aprimoramento da gestão democrática;
7.5) formalizar e executar o plano de ações articuladas
dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas
para a educação básica pública e às estratégias de apoio
técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores (as) e profissionais de
serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão
da infraestrutura física da rede escolar;
7.6) aderir aos programas de prestação de assistência técnica e financeira associados à fixação de metas intermediárias, nos termos estabelecidos em pactuação voluntária
com a União, para escolas com Ideb abaixo da média;
7.7) utilizar os instrumentos de avaliação da qualidade do
ensino fundamental e médio nos exames aplicados nos
anos finais do ensino fundamental, e incorporar o Exame
Nacional do Ensino Médio, assegurada a sua universalização, ao sistema de avaliação da educação básica, bem
como apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais
pelas escolas e redes de ensino para a melhoria de seus
processos e práticas pedagógicas
7.8) utilizar os indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem como da qualidade da
educação bilíngue para surdos, desenvolvidos pelo MEC;
7.9) elaborar políticas, a partir das orientações do MEC, de
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forma a buscar atingir ou superar as metas do Ideb para o
Município, diminuindo a diferença entre as escolas com os
menores índices, garantindo equidade da aprendizagem;
7.10) divulgar e acompanhar bienalmente os resultados
pedagógicos dos indicadores do sistema nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às escolas,
às redes públicas de educação básica e aos sistemas de
ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, assegurando a contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como
os de nível socioeconômico das famílias dos (as) estudantes, e a transparência e o acesso público às informações
técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação;
7.11) melhorar o desempenho dos estudantes da educação básica nas avaliações da aprendizagem no Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA, tomado
como instrumento externo de referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com as seguintes projeções:
PISA
Média dos resultados em
matemática, leitura e ciências

2015

438

2018

455

2021

473

7.12) adotar tecnologias educacionais, desenvolvidas pelo
MEC e outros órgãos, para a educação infantil, o ensino
fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de
métodos e propostas pedagógicas, com preferência para
softwares livres e recursos educacionais abertos, bem
como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de
ensino em que forem aplicadas;
7.13) garantir transporte gratuito e adequado para todos
(as) os (as) estudantes da educação do campo na faixa
etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e financiamento compartilhado, com participação da União e do
Estado proporcional às necessidades do Município, visando
a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local;
7.14) adotar modelos alternativos de atendimento escolar
para a população do campo, conforme pesquisas desenvolvidas;
7.15) universalizar, em colaboração com a União e o Estado, de forma a garantir até o quinto ano de vigência deste
PME, o acesso à rede mundial de computadores em banda
larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a
relação computador/aluno nas escolas da rede pública de
educação básica, promovendo a utilização pedagógica das
tecnologias da informação e da comunicação;
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7.16) garantir e ampliar o apoio técnico e financeiro à
gestão escolar mediante transferência direta de recursos
financeiros à escola, em colaboração com o Governo Federal, garantindo a participação da comunidade escolar no
planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da
gestão democrática;
7.17) aderir a programas de atendimento a estudantes,
em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
7.18) garantir, a todas as escolas públicas de educação básica, o acesso e a manutenção adequada dos serviços de
energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, condições
de conforto térmico, assegurando o acesso dos (as) estudantes a espaços para a prática esportiva, a bens culturais
e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e,
em cada edifício escolar, a acessibilidade às pessoas com
deficiência;
7.19) aderir e participar, em regime de colaboração, do
programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à equalização regional das oportunidades educacionais;
7.20) prover, em colaboração com a União e o Estado,
equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas
públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para implementação das condições necessárias para
a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet;
7.21) adotar parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica elaborados pelo MEC, a serem
utilizados como referência para infraestrutura das escolas,
recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes,
bem como instrumento para adoção de medidas para a
melhoria da qualidade do ensino;
7.22) informatizar integralmente, com apoio da União e
do Estado, a gestão das escolas públicas e da secretaria
municipal de educação, bem como, participar do programa
nacional de formação inicial e continuada para o pessoal
técnico da secretaria de educação;
7.23) garantir políticas de combate à violência na escola,
inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas
causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a
construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade;
7.24) implementar, em colaboração com a União e o Estado, políticas de inclusão e permanência na escola para
adolescentes e jovens que se encontram em regime de
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liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os
princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
7.25) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre
a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos
10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações
colaborativas com fóruns de educação para a diversidade
étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e
a sociedade civil;
7.26) consolidar, em colaboração coma União e o Estado,
a educação escolar no campo de populações tradicionais,
de populações itinerantes e de comunidades indígenas,
respeitando a articulação entre os ambientes escolares e
comunitários e garantindo: a sustentabilidade e preservação da identidade cultural; a participação da comunidade
na definição do modelo de organização pedagógica e de
gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de organização do tempo; a
oferta bilíngue na educação infantil e no ensino fundamental, em língua materna das comunidades indígenas e em
língua portuguesa; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e
continuada de profissionais da educação; e o atendimento
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7.31) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas
para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à
saúde e à integridade física, mental e emocional dos (as)
profissionais da educação, como condição para a melhoria
da qualidade educacional;
7.32) aderir aos Sistemas Nacional e Estadual de avaliação
da educação básica, para orientar as políticas públicas e
as práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às escolas e à sociedade;
7.33) garantir, com especial ênfase, em consonância com
as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores (as), bibliotecários (as) e agentes da comunidade para
atuar como mediadores (as) da leitura, de acordo com a
especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e
da aprendizagem;
7.34) participar do programa nacional de formação de professores(as) e de estudantes para promover e consolidar
política de preservação da memória nacional;
7.35) acompanhar a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada, de forma a garantir a qualidade
e o cumprimento da função social da educação;
7.36) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, de modo a valorizar o
mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar, em colaboração com a União e o Estado.

em educação especial;
7.27) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar para as escolas do campo
e para as comunidades indígenas, incluindo os conteúdos
culturais correspondentes às respectivas comunidades e
considerando o fortalecimento das práticas socioculturais
e da língua materna de cada comunidade indígena, produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos,
inclusive para os (as) estudantes com deficiência;
7.28) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil,
articulando a educação formal com experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de
ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais;
7.29) promover a articulação dos programas da área da
educação, de âmbito local e nacional, com os de outras
áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social,
meio ambiente, esporte e cultura, possibilitando a criação
de rede de apoio integral às famílias, como condição para
a melhoria da qualidade educacional;
7.30) universalizar, mediante articulação entre os órgãos
responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de
educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde;

Meta 8: elevar a escolaridade média da população
de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo
a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no
último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no
Município e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais
pobres, e igualar a escolaridade média entre negros
e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Estratégias:
8.1) garantir a oferta de programas e tecnologias para
correção de fluxo, propiciando o acompanhamento pedagógico individualizado, recuperação e progressão parcial,
bem como priorizar estudantes com rendimento escolar
defasado, considerando as especificidades dos segmentos
populacionais considerados;
8.2) garantir a implementação, em colaboração com a
União e o Estado, de programas de educação de jovens
e adultos para os segmentos populacionais considerados,
que estejam fora da escola e com defasagem idade-ano,
associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial ;
8.3) estimular o acesso gratuito a exames de certificação
da conclusão dos ensinos fundamental e médio, oferecidos
pela União e pelo Estado;
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8.4) articular a oferta gratuita de educação profissional
técnica por parte das entidades privadas de serviço social
e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical,
de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar
pública, para os segmentos populacionais considerados;
8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e o monitoramento
do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo
e colaborar com as escolas, para a garantia de frequência
e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) estudantes na rede
pública regular de ensino, com a colaboração do Estado;
8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais considerados, em
parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude.

Meta 9: elevar, em colaboração com o Governo Federal e Estadual, a taxa de alfabetização da população
com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa
e três inteiros e cinco décimo por cento) até 2017 e,
até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por
cento) a taxa de analfabetismo funcional.
Estratégias:
9.1) assegurar, em colaboração com a União e o Estado,
a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos
os que não tiveram acesso à educação básica na idade
própria;
9.2) colaborar com a realização de diagnóstico dos jovens
e adultos, com ensino fundamental e médio incompletos,
para identificar a demanda ativa por vagas na educação de
jovens e adultos;
9.3) apoiar as ações implementadas pela União e Estado,
de alfabetização de jovens e adultos e de continuidade da
escolarização básica;
9.4) apoiar e acompanhar o programa nacional de transferência de renda para jovens e adultos que frequentarem
cursos de alfabetização;
9.5) realizar chamadas públicas regulares para educação
de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em colaboração com o Estado e em parceria com organizações da
sociedade civil;
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ve atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de
óculos, em articulação com a área da saúde;
9.8) apoiar as ações da União e do Estado que asseguram
a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de
ensino fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurandose formação específica dos professores (as) e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração;
9.9) buscar apoio técnico e financeiro da União e do Estado
para o financiamento de projetos inovadores na educação
de jovens e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as)
estudantes.
9.10) apoiar os mecanismos e incentivos, por parte da
União e do Estado, que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para
promover a compatibilização da jornada de trabalho dos
empregados e das empregadas com a oferta das ações de
alfabetização e de educação de jovens e adultos;
9.11) apoiar a implementação de programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, implementados pela União e Estado, direcionados para os segmentos
com baixos níveis de escolarização formal e para os (as)
estudantes com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em
centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva
dessa população;
9.12) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas à promoção de
políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e
esportivas, à implementação de programas de valorização
e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos
idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas.

Meta 10: articular, junto ao Governo Federal e Estadual, para oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco
por cento) das matrículas de educação de jovens e
adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma
integrada à educação profissional.
Estratégias:

9.6) aderir à avaliação, por meio de exames específicos
realizados pela União, que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos
de idade;

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

9.7) aderir às ações de atendimento ao (à) estudante da
educação de jovens e adultos, por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusi-

10.2) expandir, em colaboração com a União e o Estado,
as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a
articular a formação inicial e continuada de trabalhadores
www.diariomunicipal.es.gov.br

15/09/2015 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 344

com a educação profissional, objetivando a elevação do
nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora;
10.3) apoiar as ações da União e do Estado para a integração da educação de jovens e adultos com a educação
profissional, em cursos oferecidos para o público de jovens
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10.11) estimular a implementação de mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos
cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio.

e adultos, inclusive na modalidade de educação à distância, conforme a demanda das populações itinerantes, do
campo e das comunidades indígenas;
10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e
adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, por
meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada
à educação profissional;
10.5) aderir ao programa nacional de reestruturação e
aquisição de equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência;
10.6) garantir, em colaboração com o Estado, a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a formação básica e a preparação para o mundo
do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e
prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e
da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o
espaço pedagógicos adequados às características desses
(as) estudantes;
10.7) aderir aos programas desenvolvidos e disponibilizados pela União e Estado para a produção de material
didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias
específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;
10.8) estimular a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores(as) articulada à educação de
jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio
de entidades privadas de formação profissional vinculadas
ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de
atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;
10.9) aderir ao programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para
garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a
conclusão com êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;
10.10) apoiar as ações da União e do Estado para a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada
à educação profissional, de modo a atender às pessoas
privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e das
professoras e implementação de diretrizes nacionais em
regime de colaboração;

Meta 11: ampliar, articulando junto ao Governo Federal e Estadual, as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, de forma a garantir
a expansão em 50% (cinquenta por cento) no segmento público, assegurando a qualidade da oferta,
conforme a necessidade e a demanda dos munícipes.
Estratégias:
11.1) articular a ampliação das matrículas de educação
profissional técnica de nível médio na Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando
em consideração a responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a
interiorização da educação profissional;
11.2) apoiar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes públicas estaduais de
ensino;
11.3) estimular a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação à
distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional, pública e gratuita,
assegurando padrão de qualidade;
11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio regular,
preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização
curricular e ao desenvolvimento da juventude;
11.5) apoiar a ampliação da oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação profissional em nível técnico;
11.6) apoiar a ampliação da oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio pelas
entidades privadas de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva
na modalidade;
11.7) estimular a participação no sistema de avaliação da
qualidade da educação profissional técnica de nível médio
das redes escolares públicas e privadas;
11.8) estimular a expansão do atendimento do ensino
médio gratuito integrado à formação profissional para as
populações do campo e para as comunidades indígenas,
por parte da União e do Estado, de acordo com os seus
interesses e necessidades;
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11.9) apoiar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
11.10) acompanhar a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede
Estadual e na Rede Federal em 90% (noventa por cento);
11.11) apoiar os programas de assistência estudantil e
mecanismos de mobilidade acadêmica instituídos pelo Governo Federal visando garantir as condições necessárias à
permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos cursos
técnicos de nível médio;
11.12) apoiar as ações por parte do Governo Federal e
Estadual para redução das desigualdades étnico-raciais e
regionais no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de
políticas afirmativas, na forma da lei;
11.13) utilizar dados do sistema nacional de informação
profissional, que articula a oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional aos dados do
mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores;
11.14) acompanhar as ações previstas pelo Governo Estadual para garantia do funcionamento adequado do ensino
profissionalizante, no que se refere a laboratórios específicos, incentivo a pesquisas, ampliação da gratuidade do
transporte para estudantes da rede pública, participação
dos estudantes em atividades extra curriculares e de estímulo à habilidades, certames e concursos municipais,
estaduais e nacionais e implementação das diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica do Estado;
11.15) acompanhar as ações do Estado no que se refere
aos estudos e pesquisas da demanda de educação profissional técnica e tecnológica;
11.16) estimular a participação dos (as) professores (as)
na formação continuada para os (as) profissionais da educação atuantes na educação profissional;
11.17) estimular a oferta gratuita de educação profissional
técnica, por parte das entidades públicas e privadas de
serviço social e de formação profissional, vinculadas ao
sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos populacionais considerados;

Meta 12: articular, junto ao Governo Federal e Estadual, para elevar a taxa bruta de matrícula na
educação superior para 50% (cinquenta por cento)
e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento)
da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro)
anos, assegurada a qualidade da oferta e a expansão
para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.
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Estratégias:
12.1) estimular e apoiar as ações de otimização da capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos
das instituições públicas de educação superior, mediante
ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação;
12.2) incentivar a ampliação da oferta de vagas, por meio
da expansão e interiorização da rede federal de educação
superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do
Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de
vagas públicas em relação à população na idade de referência e observadas as características regionais das micro
e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, uniformizando a
expansão no território nacional;
12.3) apoiar as ações de elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento), ofertar, no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos
e elevar a relação de estudantes por professor (a) para
18 (dezoito), mediante estratégias de aproveitamento de
créditos e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição
de competências de nível superior;
12.4) articular a ampliação da oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação
de professores(as) para a educação básica, sobretudo nas
áreas de ciências e matemática, bem como para atender
ao défice de profissionais em áreas específicas;
12.5) apoiar a ampliação das políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento
Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de
julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as
desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso
e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, afro descendentes e indígenas e de
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma
a apoiar seu sucesso acadêmico;
12.6) estimular a expansão do financiamento estudantil
por meio do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES,
de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, com
a constituição de fundo garantidor do financiamento, de
forma a dispensar progressivamente a exigência de fiador;
12.7) apoiar ações que visem assegurar, no mínimo, 10%
(dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos
para a graduação em programas e projetos de extensão
universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para
áreas de grande pertinência social;
12.8) apoiar a ampliação da oferta de estágio como parte
da formação na educação superior;
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12.9) estimular a participação proporcional de grupos
historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na
forma da lei;
12.10) estimular ações que assegurem condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na forma
da legislação;
12.11) contribuir com informações para estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do
Município, Estado e País;
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mento de cursos superiores e de credenciamento ou recredenciamento de instituições, no âmbito do sistema federal
de ensino;
12.20) divulgar o Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino superior - FIES, de que trata a Lei nº 10.260,
de 12 de julho de 2001, e do Programa Universidade para
Todos - PROUNI, de que trata a Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, os benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em
cursos superiores presenciais ou a distância, com avaliação positiva, de acordo com regulamentação própria, nos
processos conduzidos pelo Ministério da Educação;

12.12) divulgar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e pósgraduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em
vista o enriquecimento da formação de nível superior;

12.21) incentivar e acompanhar o fortalecimento das redes físicas de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs
nas áreas estratégicas definidas pela política e estratégias
nacionais de ciência, tecnologia e inovação.

12.13) criar condições, em regime de colaboração com a
União e o Estado, para expandir atendimento específico a
populações do campo e comunidades indígenas, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação nessas populações;

12.22) garantir, em colaboração com a União e o Estado, o
acesso e a permanência no curso de licenciatura em educação do campo e educação escolar indígena dos (as) professores (as) em exercício nas comunidades específicas.

12.14) estimular a ampliação da oferta de formação de
pessoal de nível superior, destacadamente a que se refere
à formação nas áreas de ciências e matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do Município,
a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica;

Meta 13: apoiar, em parceria com o Governo Federal
e Estadual, ações para elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e
doutores do corpo docente em efetivo exercício no
conjunto do sistema de educação superior para 75%
(setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.

12.15) divulgar o programa de composição de acervo
digital de referências bibliográficas e audiovisuais, institucionalizado pelo Governo Federal, para os cursos de
graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com
deficiência;
12.16) apoiar as ações da União para consolidação dos
processos seletivos nacionais e regionais para acesso à
educação superior como forma de superar exames vestibulares isolados;
12.17) estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na educação superior pública;
12.18) estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior estaduais e municipais cujo
ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do Governo Federal, mediante termo de adesão a
programa de reestruturação, na forma de regulamento,
que considere a sua contribuição para a ampliação de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de
ensino dos entes mantenedores na oferta e qualidade da
educação básica;
12.19) acompanhar a reestruturação dos procedimentos
adotados, com ênfase na melhoria de prazos e qualidade
da decisão, na área de avaliação, regulação e supervisão,
em relação aos processos de autorização de cursos e instituições, de reconhecimento ou renovação de reconheci-

Estratégias:
13.1) acompanhar as ações do Governo Federal de aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, de que trata a Lei no 10.861, de
14 de abril de 2004, fortalecendo as ações de avaliação,
regulação e supervisão;
13.2) acompanhar a ampliação da cobertura do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, de modo a
ampliar o quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas
no que diz respeito à aprendizagem resultante da graduação;
13.3) acompanhar o processo contínuo de autoavaliação
das instituições de educação superior, fortalecendo a participação das comissões próprias de avaliação, bem como
a aplicação de instrumentos de avaliação que orientem as
dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo docente;
13.4) acompanhar a promoção da melhoria da qualidade
dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior CONAES, integrando-os às demandas e necessidades das
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duandos a aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros estudantes,
combinando formação geral e específica com a prática didática, além da educação para as relações étnico-raciais, a
diversidade e as necessidades das pessoas com deficiência;
13.5) apoiar as ações do Governo Federal para elevar o
padrão de qualidade das universidades, direcionando sua
atividade, de modo que realizem, efetivamente, pesquisa
institucionalizada, articulada a programas de pós-graduação stricto sensu;
13.6) apoiar as ações de fomento à formação por parte da União e do Estado, de consórcios entre instituições
públicas de educação superior, com vistas a potencializar
a atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibilidade nacional e internacional às atividades de ensino,
pesquisa e extensão;
13.7) acompanhar a elevação da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades
públicas, de modo a atingir 90% (noventa por cento) e,
nas instituições privadas, 75% (setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a melhoria dos resultados de
aprendizagem, de modo que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos estudantes apresentem
desempenho positivo igual ou superior a 60% (sessenta
por cento) no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE e, no último ano de vigência, pelo menos
75% (setenta e cinco por cento) dos estudantes obtenham
desempenho positivo igual ou superior a 75% (setenta e
cinco por cento) nesse exame, em cada área de formação
profissional;
13.8) acompanhar a promoção da formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-administrativos da
educação superior.

Meta 14: acompanhar as ações do Governo Federal
e Estadual de elevação do número de matrículas na
pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a
titulação anual de 20 (vinte) mestres e 4 (quatro)
doutores, no âmbito municipal.
Estratégias:
14.1) acompanhar o financiamento da pós-graduação
stricto sensu por meio das agências oficiais de fomento;
14.2) acompanhar a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES e as agências estaduais de fomento à
pesquisa;
14.3) divulgar o financiamento estudantil, por meio do
Fies, à pós-graduação stricto sensu;
14.4) articular com as instituições de ensino superior a
ampliação da oferta de cursos de pós-graduação stricto
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sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância;
14.5) apoiar a implementação de ações para reduzir as
desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer o
acesso das populações do campo e das comunidades indígenas a programas de mestrado e doutorado;
14.6) estimular a ampliação da oferta de programas de
pós-graduação stricto sensu, especialmente os de doutorado, nos campi novos abertos em decorrência dos programas de expansão e interiorização das instituições superiores públicas;
14.7) divulgar o programa de acervo digital de referências
bibliográficas para os cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência;
14.8) estimular a participação das mulheres nos cursos de
pós-graduação stricto sensu, em particular, aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química,
Informática e outros no campo das ciências;
14.9) acompanhar as ações do MEC na consolidação de
programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa;
14.10) apoiar e divulgar o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as instituições de
ensino, pesquisa e extensão;
14.11) apoiar a ampliação do investimento em pesquisas
com foco em desenvolvimento e estímulo à inovação, bem
como incrementar a formação de recursos humanos para a
inovação, de modo a buscar o aumento da competitividade
das empresas de base tecnológica;
14.12) estimular a ampliação do investimento na formação de doutores de modo a atingir a proporção de 4 (quatro) doutores por 10.000 (dez mil) habitantes;
14.13) incentivar o aumento qualitativo e quantitativo do
desempenho científico e tecnológico do Município e a competitividade internacional da pesquisa brasileira, ampliando a cooperação científica com empresas, Instituições de
Educação Superior - IES e demais Instituições Científicas
e Tecnológicas - ICTs;
14.14) estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos humanos que valorize a
diversidade regional e a biodiversidade dos biomas capixabas, bem como a gestão de recursos hídricos e garantia
da sustentabilidade socioambiental;
14.15) estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e
das ICTs, de modo a incrementar a inovação e a produção
e registro de patentes;
Meta 15: garantir, em regime de colaboração com
a União e o Estado, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, política nacional de formação dos
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profissionais da educação de que tratam os incisos
I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, assegurado que todos os (as)
professores(as) da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
Estratégias:
15.1) atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade de atendimento, por parte de instituições públicas e comunitárias
de educação superior existentes nos Estados, e Municípios, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes;
15.2) divulgar o financiamento estudantil a estudantes
matriculados em cursos de licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004, inclusive a amortização do saldo devedor pela
docência efetiva na rede pública de educação básica;
15.3) apoiar a ampliação do programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de
licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da educação básica;
15.4) incentivar a participação, via plataforma eletrônica,
disponibilizada pelo MEC para matrículas em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação,
bem como para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos;
15.5) apoiar os programas específicos para formação de
profissionais da educação para as escolas do campo e de
comunidades indígenas e para a educação especial, inclusive os (as) que estão em exercício;
15.6) acompanhar a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação pedagógica, de forma
a assegurar o foco no aprendizado do (a) estudante, dividindo a carga horária em formação geral, formação na
área do saber e didática específica e incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação, em articulação com a base nacional comum dos currículos da
educação básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2,
3.2 e 3.3 deste PME;
15.7) valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível médio e superior dos (as) profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático de
articulação entre a formação acadêmica e as demandas da
educação básica;
15.8) estimular a implementação de cursos e programas
especiais para assegurar formação específica na educação
superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes
com formação de nível médio na modalidade normal, não
licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação
docente, em efetivo exercício;
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15.9) incentivar a participação em cursos técnicos de nível
médio e tecnológicos de nível superior destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do
magistério;
15.10) aderir à implantação da política nacional de formação continuada para os (as) profissionais da educação de
outros segmentos que não os do magistério, construída
em regime de colaboração entre a União e o Estado;
15.11) aderir ao programa do Governo Federal de concessão de bolsas de estudos para que os (as) professores
(as) de idiomas das escolas públicas de educação básica
realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos países
que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem;
15.12) apoiar o desenvolvimento de modelos de formação docente para a educação profissional que valorizem a
experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal
e estaduais de educação profissional, de cursos voltados
à complementação e certificação didático-pedagógica de
profissionais experientes.

Meta 16: articular junto ao Governo Federal e Estadual a formação, em nível de pós-graduação latu
sensu para 99% (noventa e nove por cento) e em
nível stricto sensu para, no mínimo, 10% (dez por
cento) dos professores (as) efetivos (as) da educação básica da rede municipal, até o último ano de
vigência deste PME, e garantir a todos (as) os (as)
profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações do sistema de ensino.
Estratégias:
16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento
estratégico para dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte
das instituições públicas de educação superior, de forma
orgânica e articulada às políticas de formação do Estado
e da União;
16.2) participar da política nacional de formação de professores(as) da educação básica;
16.3) aderir ao programa de composição de acervo de
obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais,
incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em
Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados
para os (as) professores(as) da rede pública de educação
básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação;
16.4) estimular a utilização do portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores (as) da educação básica,
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disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato
acessível;

Estratégias:

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

PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos (as) profis-

16.6) garantir a formação dos professores (as) das escolas públicas de educação básica do Município, por meio
da implementação das ações do Plano Nacional do Livro
e Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo
magistério público.
16.7) ampliar a oferta anual de 0,6% para 1,5% das licenças
remuneradas destinadas ao curso de pós-graduação stricto
sensu aos (às) profissionais do magistério da rede pública
municipal a partir do primeiro ano de vigência deste PME.

18.1) estruturar as redes públicas de educação básica de
modo que, até o início do terceiro ano de vigência deste
sionais do magistério e 90% (noventa por cento) dos (as)
profissionais da educação não docentes sejam ocupantes
de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício
na rede escolar;
18.2) implementar, na rede pública municipal de educação básica, acompanhamento dos (as) profissionais iniciantes, supervisionados (as) por equipe de profissionais
experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso
de aprofundamento de estudos na área de atuação do (a)
professor (a), com destaque para os conteúdos a serem
ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina;

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério da rede pública municipal de educação básica de
forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as)
demais profissionais com escolaridade equivalente,
até o final do 6º ano de vigência deste PME.

18.3) aderir à prova nacional, proposta pelo Ministério da
Educação, para subsidiar os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, na realização de concursos públicos de admissão
de profissionais do magistério da educação básica pública;
18.4) garantir, no Plano de Carreira dos profissionais da

Estratégias:
17.1) participar do fórum permanente constituído por iniciativa do Ministério da Educação, com representação da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
dos trabalhadores da educação, para acompanhamento da
atualização progressiva do valor do piso salarial nacional
para os (as) profissionais do magistério público da educação básica;

educação do Município, licenças remuneradas e incentivos
para qualificação profissional, inclusive em nível de pósgraduação stricto sensu, incluindo a progressão funcional
associada à qualificação profissional por cursos de capacitação e aperfeiçoamento;
18.5) participar anualmente, em regime de colaboração
com o Governo Federal, do censo dos (as) profissionais
da educação básica de outros segmentos que não os do

17.2) apoiar a tarefa do fórum permanente de acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE;

magistério;

17.3) reestruturar o plano de Carreira dos (as) profissionais do magistério da rede pública municipal de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei no
11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual
do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar;

18.7) articular o repasse de transferências federais volun-

17.4) buscar ampliação de assistência financeira específica
da União ao Município para implementação de políticas de
valorização dos (as) profissionais do magistério.

sidiar o órgão competente na elaboração, reestruturação e

Meta 18: garantir no prazo de 1 (um) ano, a reformulação do Plano de Carreira para os (as) profissionais da educação básica pública municipal, tomando
como referência o piso salarial nacional profissional,
definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do
art. 206 da Constituição Federal.

18.6) considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades indígenas no provimento de cargos efetivos para essas escolas;
tárias para o sistema municipal de educação, mediante
aprovação do Plano de Carreira para os (as) profissionais
da educação;
18.8) garantir a existência de comissão permanente de
profissionais da educação do sistema de ensino, para subimplementação do Plano de Carreira.

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois)
anos, para a efetivação da gestão democrática da
educação, associada a critérios técnicos de mérito
e desempenho e à consulta pública à comunidade
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo
recursos e apoio técnico da União para tanto.
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Estratégias:
19.1) elaborar legislação específica que regulamente a
matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para
a nomeação dos diretores(as) de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação do
Conselho Escolar;
19.2) ampliar, em colaboração com a União e o Estado, os
programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as)
dos conselhos de acompanhamento e controle social do
Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar e de outros
e aos (às) representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico
adequado e com acessibilidade, equipamentos e meios de
transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom
desempenho de suas funções;
19.3) apoiar e manter atualizado o Fórum Permanente de
Educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais bem como efetuar o acompanhamento da execução do PNE, PEE e deste PME;
19.4) assegurar, em todas as redes de educação básica,
a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis
e associações de pais, garantindo-lhes, inclusive, espaços
adequados e condições de funcionamento nas escolas e
fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos
escolares, por meio das respectivas representações;
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patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB no 5º ano de vigência desta Lei e, no
mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB
ao final do decênio, desde que não ultrapasse aos
30% da receita corrente líquida anual, em colaboração com a União e o Estado.
Estratégias:
20.1) garantir, em colaboração com a União e o Estado,
fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para
todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica,
observando-se as políticas de responsabilidade e colaboração entre a União e o Estado, em especial as decorrentes
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1o do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento
e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a
atender suas demandas educacionais à luz do padrão de
qualidade nacional;
20.2) aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário- educação;
20.3) destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do
art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural

19.5) manter e fortalecer o conselho municipal de educação e os conselhos escolares de todas as escolas, como
instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas de
formação de conselheiros, assegurando-se condições de
funcionamento autônomo;

e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da

19.6) a participação e a consulta de profissionais da educação, estudantes e seus familiares na formulação dos
projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos
de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a
participação dos pais na avaliação de docentes e gestores
escolares;

rência e o controle social na utilização dos recursos pú-

19.7) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos
de ensino;

de Educação do Estado e o Tribunal de Contas do Estado;

19.8) participar dos programas de formação do Governo Federal e desenvolver formação continuada para gestores escolares, bem como aderir à prova nacional específica, a fim
de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos, respeitadas as especificidades locais.

de estudos e acompanhamento regular dos investimentos

Meta 20: Ampliar progressivamente o investimento
de recursos públicos em educação, acrescentando
anualmente 0,5% (meio por cento), de forma a atingir o patamar de no mínimo, 30% (trinta por cento)
da receita corrente líquida municipal e, no mínimo o

mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo

meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal;
20.4) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a transpablicos aplicados em educação, especialmente a realização
de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de
transparência e a capacitação dos membros de conselhos
de acompanhamento e controle social do Fundeb, com a
colaboração entre o Ministério da Educação, a Secretaria
20.5) colaborar com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, na realização
e custos por aluno da educação básica e superior pública,
em todas as suas etapas e modalidades;
20.6) adotar o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, após
implantado pelo MEC, referenciado no conjunto de padrões
financiamento será calculado com base nos respectivos
insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ;
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20.7) implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como
parâmetro para o financiamento da educação das etapas
e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e
do acompanhamento regular dos indicadores de gastos
educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da
educação pública, em aquisição, manutenção, construção
e conservação de instalações e equipamentos necessários
ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar;
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Art. 2º O dia, ora instituído, passará a contar no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Aracruz-ES.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 14 de Setembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

20.8) acompanhar o CAQ definido com base em metodologia formulada pelo Ministério da Educação - MEC;
20.9) participar, em regime de colaboração com a União e
o Estado, da articulação do sistema nacional de educação
para o equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos
recursos;
20.10) fiscalizar e solicitar da União, a complementação de
recursos financeiros quando o Município não atingir o valor
do CAQi e, posteriormente, do CAQ;
20.11) acompanhar o processo de aprovação da Lei de
Responsabilidade Educacional, assegurando padrão de
qualidade na educação básica, em cada sistema e rede
de ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade
aferidas por institutos oficiais de avaliação educacionais;
20.12) acompanhar a definição dos critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo
do decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o
compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a
serem pactuados na instância prevista no § 5o do art. 7o
desta Lei.
20.13) participar do processo de qualificação implementado pelo Estado para melhorar e ampliar a capacidade de
recebimento e aplicação dos recursos federais;
20.14) estabelecer e articular ações de financiamento
compartilhado de políticas intersetoriais.

Publicação Nº 24527

LEI Nº 3.969, DE 14/09/2015.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE GUARDAVIDAS NA FORMA QUE ESPECIFICA; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em conformidade com o disposto
no Inciso IX, do Artigo 37, da Constituição da República,
fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar,
temporariamente, 60 (sessenta) guarda-vidas, para atuar
durante o período de 19/12/2015 a 14/02/2016, na Orla
Marítima e Lagoa do Aguiar em Aracruz.
Parágrafo único. A contratação temporária autorizada
por esta Lei será feita por meio de Processo Seletivo Simplificado, com utilização de critérios de seleção definidos
em edital, obedecendo aos princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade e moralidade.
Art. 2º Aos servidores contratados com base nesta Lei
aplica-se, além das regras estabelecidas no Edital do Certame, a Lei Municipal nº 2.994, de 15/02/2007.

Aracruz, 14 de Setembro de 2015.

LEI Nº 3968

LEI Nº 3969

Publicação Nº 24525

LEI Nº 3.968, DE 14/09/2015.
INSTITUI NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, O “DIA DO PASTOR” E INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art.1º Fica instituído, no âmbito do Município de Aracruz, o
“Dia Municipal do PASTOR”, a ser comemorado anualmente
no segundo DOMINGO do mês de junho.

Art. 3º Os contratos firmados com base nesta Lei terão por
referência, especialmente quanto à carga horária mensal,
prazo de duração e forma de encerramento, as disposições
da legislação. A carga horária mensal será de 44 (quarenta
e quatro) horas em regime de escala pré-determinada.
Art. 4º Ficam responsáveis pela contratação dos 60 (sessenta) guarda-vidas a Secretaria de Turismo e Cultura e
Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
Art. 5º Fica estipulada a remuneração mensal no valor de
R$ 1.036,24 (hum mil, trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), para as contratações de apoio no período
de verão para função de guarda-vidas, por não haver no
quadro permanente de pessoal nenhum cargo compatível
com tal função.
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PORTARIA Nº 13392

Art. 6º Fica garantido aos contratados por meio desta Lei
o recebimento do Auxílio Alimentação, de igual valor ao
recebido pelos demais Servidores Públicos do Município de
Aracruz, conforme previsto na Lei 3.424/2011 e suas alterações.

PORTARIA Nº 13.392, DE 08/09/2015.

Parágrafo único. O benefício previsto no caput será fornecido diretamente em folha de pagamento tendo em vista a natureza transitória da contratação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta das dotações orçamentárias do Poder
Executivo Municipal, que serão suplementadas, se necessárias.

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

Publicação Nº 24529

RETORNA SERVIDORA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS.

RESOLVE:
Art. 1º Retornar a Servidora HELENA DA ROCHA LOUREIRO, Matrícula nº. 438, que exerce o Cargo de Agente Administrativo II, Padrão “G”, da Licença Sem Vencimentos,
concedida através da Portaria nº 12.963, de 29/09/2014, a
partir de 01/10/2015, conforme Processo nº 12277/2015.

Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 14 de Setembro de 2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 08 de Setembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13393

LEI Nº 3970

Publicação Nº 24530

Publicação Nº 24517

LEI Nº 3.970, DE 14/09/2015.

PORTARIA Nº 13.393, DE 08/09/2015.

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO NO CENTRO DA CIDADE DE ARACRUZ-ES.

SUBSTITUI MEMBRO NO CONSELHO DO PLANO DIRETOR

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-

MUNICIPAL – CPDM.

RITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS
Art.1º O Viaduto que interliga a Av. Venâncio Flores à Rua
Quintino Loureiro, próximo ao Colégio Placidino Passos no
Centro de Aracruz/ES, sem denominação, passa a denominar-se “VIADUTO ROTARY”.

TERMOS DO ARTIGO 55, INCISO IV DA LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE ARACRUZ - ES.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 14 de Setembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

Art. 1º Nomear a Senhora abaixo descrita em substituição a Ariane Maia Guimarães como Membro Titular, para
compor o Conselho do Plano Diretor Municipal – CPDM,
nomeado através da Portaria nº 13.157, de 12/03/2015,
conforme o Memorando 068/2015/PDM.
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Órgãos e Secretarias
Representantes

Procuradoria Geral – PROGE

Membro

ELIZETE FERREIRA PIMENTEL
Matrícula 3669

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 08 de Setembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

REPUBLICAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
092/2015 - SAME SERVIÇOS DE ATUAÇÃO EM MEDICINA

Publicação Nº 24510

RESUMO DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 092/2015
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2015
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FABRICA), PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTAS TRASEIRAS, CAPAC DE CARGA MIN 1.400 KG, MOTOR MIN 4 CILINDROS, TURBO, COMBUSTIVEL DIESEL, POTENCIA MIN
115 CV, TORQUE MIN KGFM, CILINDRADA MIN 2.300 CC,
CAPAC VOLUMETRICA MIN 11 (ONZE) METROS CUBICOS,
FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS,
COM SISTEMA DE FRENAGEM ANTI-BLOQUEIO (ABS), DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE
FABRICA NO COMPARTIMENTO DO MOTORISTA E AR CONDICIONADO INSTALADO PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE C/ MOTORISTA SOCORRISTA
3/2.12.01.0019.0/SV/FIAT DUCATO/12/22.900,00
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGAO, ADAPTADO PARA
AMBULANCIA/UTI MOVEL, ORIGINAL DE FABRICA, ZERO
KM, LONGO, DE TETO ALTO, ANO/MODELO ATUAL, CARROCERIA MONOBLOCO OU MONTADO SOBRE CHASSI (ORIGINAL DE FABRICA), PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTAS TRASEIRAS, CAPAC DE CARGA MIN 1.400 KG, MOTOR
MIN 4 CILINDROS, TURBO, COMBUSTIVEL DIESEL, POTENCIA MIN 115 CV, TORQUE MIN 30 KGFM, CILINDRADA
MIN 2.300 CC, CAPAC MIN ABASTECIMENTO 70 LITROS,
CAPAC VOLUMETRICA MIN 11 (ONZE) METROS CUBICOS,
FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS,
COM SISTEMA DE FRENAGEM ANTI-BLOQUEIO (ABS), DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE
FABRICA NO COMPARTIMENTODO MOTORISTA E AR CONDICIONADO INSTALADO PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM MOTORISTA/SOCORRISTA.

Processo nº 10.514/2014
Objeto: Locação de ambulância e UTI móvel.
ÓRGÃO GESTOR: Município de Aracruz/ES-SECRETARIA
DE SAÚDE
SIGNATARIO DETENTOR: SAME SERVIÇOS DE ATUAÇÃO EM MEDICINA DE EMERGÊNCIA LTDA.
ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA: ACAPULCO 08 - 01
Bairro: PRAIA DOS CAVALEIROS Cidade: MACAE Estado:
RJ CEP: 27.920-157
VALIDADE DA ATA: 12 meses, contados a partir da data
da publicação inicial (13/05/2015).
ITEM/MATERIAL/UNIDADE/MARCA/QTDE/PREÇO
UNITÁRIO
1/2.12.01.0015.7/SV/FIAT DOBLÔ/48/15.500,00
LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO ADAPTADO PARA AMBULANCIA, TIPO FURGAO, ZERO KM, PORTA MALAS MIN.
3.200 LITROS, COR BRANCA, 02LUGARES, CABINE MOTORISTA, TANQUE COMBUSTIVEL MIN. 60 LITROS, MOTOR
1.8, 08 VALVULAS, POTENCIA 103 CV, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, 02 PORTAS DIANTEIRAS, 02
PORTAS TRAZEIRAS, FECHAMENTO ATRAVES DE FECHO
E MACANETA, TRANSMISSAO MECANICA, 05 MARCHAS
A FRENTE E 01 A RE,COMPRIMENTO 4.159M, LARGURA
1.962M, ALTURA 1.834M, MACA 1.80M. COM MOTORISTA/
SOCORRISTA
2/2.12.01.0017.3/SV/FIAT DUCATO/120/19.500,00
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGAO, ADAPTADO PARA
AMBULANCIA, ORIGINAL DE FABRICA, ZERO KM, LONGO,
DE TETO ALTO, ANO/MODELO ATUAL, CARROCERIA MONOBLOCO OU MONTADO SOBRE CHASSI (ORIGINAL DE

NALVA BERNADETE BARROS DE AMORIM
Secretária Municipal de Saúde

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 134/2015

Publicação Nº 24520

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2015 PROCESSO Nº 6.571/2015
Partes: Município de Aracruz - ES, representado pela Secretária de Suprimentos e a empresa VESCOVI & BITTI
LTDA.
Objeto: Prorrogar o prazo de vencimento estipulado na
Cláusula Quarta do Contrato Originário pelo período de 90
(noventa) dias, contados a partir da data de vencimento
do mesmo, em 19/09/2015. Registra-se que o Aditivo em
tela poderá ser rescindido antecipadamente com o advento do procedimento licitatório em curso.
Valor: R$ 566.944,00 (quinhentos e sessenta e seis mil,
novecentos e quarenta e quatro reais).
Ratificação: Ficam as demais cláusulas constantes do
Contrato Originário plenamente ratificadas, desde que não
contrariem o que ficou convencionado no presente Termo.
Data da Assinatura: 11/09/2015.
Aracruz/ES, 14 de setembro de 2015.
André Coelho Silva
Secretário de Suprimentos
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 8036/2015 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

Empresa Vencedora:

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Total do fornecedor – R$ 5.401,66

Publicação Nº 24469

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho no uso de suas atribuições legais, torna público a
homologação do:

- JN DEDETIZAÇÃO LTDA ME
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 5.401,66 (cinco mil
quatrocentos e um reais e sessenta e seis centavos)
HOMOLOGADO EM: 04/09/2015

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 104/2015

Aracruz, 14 de setembro de 2015.

Processo nº 8.036/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada em desinsetização e desratização no combate a formigas, baratas,
mosquitos, moscas, cupins, carrapatos e outros insetos,
nos Projetos, Serviços, Programas e Unidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Maria de Fátima Furtado Nunes
Secretária de Desenvolvimento Social
e Trabalho Interina
Decreto nº 29.633, de 17/06/2015

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
CONTRATO Nº 42/2015

Publicação Nº 24485

CONTRATO Nº 43/2015

Publicação Nº 24486

RESUMO DO CONTRATO Nº 42/2015 PROCESSO Nº
178/2015

RESUMO DO CONTRATO Nº 43/2015 PROCESSO Nº

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Aracruz-ES

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de

CONTRATADA: Calmon e Calmon LTDA EPP
OBJETO: Contratação de empresa para realização de exames admissionais dos servidores (consulta ocupacional,
hemograma, glicemia, parasitológico, axame acuidade
visual, audiometria ocupacional, espirometria, fluoreto,
exame urina). Valor Global: R$ 1.328,00 Vigência: até
31/12/2015 Dotação Orçamentária: 002001. 1712800382.
006. 33903900000. 20000000

178/2015

Aracruz-ES
CONTRATADA: Lifescan Serviços Radiológicos e Diagnósticos por Imagem LTDA ME
OBJETO: Contratação de empresa para realização de exames admissionais dos servidores (raio-x e telerradiografia) Valor Global: R$ 594,70,00 Vigência: até 31/12/2015
Dotação

Orçamentária:

002001.

1712800382.

006.

33903900000. 20000000

Robson Lopes Fracalossi

Robson Lopes Fracalossi

Diretor Geral do SAAE

Diretor Geral do SAAE
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PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2015

Publicação Nº 24492

AVISO DO PREGÃO ELETRONICO
Nº 040/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE DIREÇÃO DEFENSIVA.

PARA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, por meio de sua
Pregoeira, nomeada através da Portaria SAAE-ARA nº 0126/2015,
torna público a todos os interessados a publicação do PRIMEIRO
ADENDO com as alterações ao edital do pregão eletrônico em
epígrafe.
O documento na íntegra estará à disposição dos interessados no site
do SAAE (www.saaeara.com.br) e www.licitacoes-e.com.br Licitação
[nº 599968]. Ressaltamos que tais alterações no edital, NÃO
IMPLICAM na alteração do prazo de abertura das propostas e disputa.
Aracruz, 14 de Setembro de 2015.
Patrícia Moreira dos Santos Freitas
Pregoeira

Castelo
Prefeitura
CONTRATO Nº 268/2015 - J. AZEVEDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Publicação Nº 24447

CONTRATO Nº. 268/2015
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2015
REF.: PROCESSO N° 005061/2015
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO
CONTRATADO: J. AZEVEDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
OBJETO: O Objeto deste Contrato é a aquisição de Lamina traseira reforçada, articulada com dois hidráulicos, medindo no
mínimo 2300mmx450mm, conforme descrito no Anexo 2, do Edital, para atendimento e suporte nos Polos Agrícolas, contrato nº 808635/2014/MAPA/CAIXA, Operação 1020026-58 e Termo de Referência Anexo 07, do Edital. Tudo de acordo com o
Processo Administrativo nº. 005061/2015, orundo da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme a especificação abaixo:

Item

Qt

Un

Descrição

06

02

Un

Lamina traseira reforçada, articulada com dois hidráulicos, medindo no mínimo 2300mmx450mm

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2015, na classificação abaixo:
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Dotação Orçamentária

Elem. Despesa

Ficha

Fonte de Recurso

011001.2012200431.054

44905200000

0509

Secretaria Municipal de Agricultura – Contrato de repasse
808635/2014/MAPA/CAIXA – Patrulha Mecanizada

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais).
PRAZO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua
publicação.
Castelo-ES, 10 de setembro de 2015.
JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

ERRATA CONTRATO Nº 282/2015 - HORT FRUT CASTELO LTDA

Publicação Nº 24470

ERRATA
Na publicação do dia 03/09/2015, referente ao Contrato nº 282/2015, firmado entre o MUNICÍPIO DE CASTELO e a empresa
HORT FRUT CASTELO LTDA, leia-se:
OBJETO: O Objeto deste contrato é a aquisição de gêneros alimentícios com recurso federal PNAE, itens 01 a 06 para
atender aos alunos do Ensino Fundamental e recurso federal PNAC, itens 07 aos 13, para atender aos alunos das creches
municipais no ano de 2015, de acordo com o processo nº 006070/2015, oriundo da Secretaria Municipal de Educação,
itens 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9.
Lote

Qt.

Un.

Descrição

01

288

Kg

Achocolatado em pó, embalagem interna pacote 01 kg, fardo até 24 kg, sem lecitina de
soja, da marca “Gury” ou de melhor qualidade.

02

4.350

Kg

Arroz t/1 embalagem em saco resistente de polietileno atóxico, contendo 5 kg, reembalado
em fardo até 30 kg.

05

480

Kg

Canjiquinha de milho Fina embalagem em saco resistente de polietileno atóxico, contendo
01 kg, reembalado em fardo de no mínimo 20 kg.

06

3.000

Grf

Suco Integral Sabor Caju, contendo em sua composição nutricional mínima para 200 ml do
produto preparado: Vitamina C: 20 mg. Embalagem 500 ml de PET da marca “Dafruta” ou de
melhor qualidade.

07

16

Un

Fermento químico em pó, contendo fécula de mandioca ou amido de milho, fosfato
monocálcico, carbonato de cálcio e bicabornato de sódio. Embalagem de 250 gramas,
hermeticamente fechada.

08

800

Cx

Pó para preparo de Gelatina Sabor uva e morango, embalagem padronizada com até 30g.

09

300

Kg

Sal refinado Iodado, Embalagem em saco polietileno atóxico, contendo 01kg, reembalado
em fardo de 30 Kg.

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 16.648,48 (dezesseis mil e seiscentos e quarenta e oito reais e
quarenta e oito centavos).
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas ficarão à conta das seguintes dotações:
Dotações Orçamentárias

Elemento de Despesa

Ficha

Fonte de Recurso

007003.1230600222.210

33903000000

0137

Secretaria de Educação – Recurso FNDE

007007.1236500272.289

33903000000

0768

Secretaria de Educação – Recurso FNDE

PRAZO: A vigência do Contrato será da data de publicação do contrato com término em 31 de dezembro de 2015.
Castelo/ES, 14 de setembro 2015.
JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal de Castelo
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VIGÊNCIA: INÍCIO EM 18/08/2015

RESULTADO DE LICITAÇÃO

DATA: Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à 18/08/2015.

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

Castelo-ES, 14 de setembro de 2015.

Pregão Presencial nº 140/15
- CARMOMAQ INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS LTDA
nos lotes 1 e 2 no valor total de R$ 20.200,00 (vinte mil
duzentos reais), COMERCIAL LICITA LTDA EPP no lote
4 no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e LAGOA
DA SERRA LTDA no lote 3 no valor total de R$ 7.400,00
(sete mil quatrocentos reais).
Castelo-ES, 14/09/2015.

Jair Ferraço Júnior
Prefeito Municipal de Castelo

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 666/2015 - Processo Seletivo - Edital Nº
005/2014

Felipe Siqueira Pires

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

Pregoeiro

CONTRATADO: FERNANDA SELVA GOMES
SECRETARIA: SEME

RESUMO DE CONTRATOS

Publicação Nº 24452

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 649/2015 - Processo Seletivo - Edital Nº
005/2014
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR “M” – 10 H/A – FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
VIGÊNCIA: INÍCIO EM 27/08/2015
DATA: Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à 27/08/2015.
Castelo-ES, 14 de setembro de 2015.

CONTRATADO: ADALGISA BUENO ELLER LUZORIO
SECRETARIA: SEME
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR “E” – CIÊNCIAS – 08 H/A – FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL

Jair Ferraço Júnior
Prefeito Municipal de Castelo

VIGÊNCIA: INÍCIO EM 26/08/2015
DATA: Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à 26/08/2015.
Castelo-ES, 14 de setembro de 2015.

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 669/2015 - Processo Seletivo - Edital Nº
005/2014
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

Jair Ferraço Júnior
Prefeito Municipal de Castelo

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 652/2015 - Processo Seletivo - Edital Nº
005/2014
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO
CONTRATADO: ARLETE APARECIDA CALEGARI TOZI
SECRETARIA: SEME
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR “M” – 25 H/A – FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL

CONTRATADO: INGRID SOUZA BENTO DE OLIVEIRA
SECRETARIA: SEME
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR “E” – HISTÓRIA – 15 H/A – FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
VIGÊNCIA: INÍCIO EM 01/09/2015
DATA: Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à 01/09/2015.
Castelo-ES, 14 de setembro de 2015.
Jair Ferraço Júnior
Prefeito Municipal de Castelo
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RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 678/2015 - Processo Seletivo - Edital Nº
005/2014
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO
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VIGÊNCIA: INÍCIO EM 24/08/2015
DATA: Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à 24/08/2015.
Castelo-ES, 14 de setembro de 2015.

CONTRATADO: LUCIENE LOPES CESAR MISTURA
SECRETARIA: SEME
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR “M” – 25 H/A – FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL

Jair Ferraço Júnior
Prefeito Municipal de Castelo

VIGÊNCIA: INÍCIO EM 02/09/2015
DATA: Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à 02/09/2015.
Castelo-ES, 14 de setembro de 2015.

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 681/2015 - Processo Seletivo - Edital Nº
010/2014
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

Jair Ferraço Júnior
Prefeito Municipal de Castelo

CONTRATADO: LUCIMARA MADEIRA CHAGAS
SECRETARIA: SEME
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR “P” - SUPERVISÃO – 10 H/A – FUNDEB 40% - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 694/2015 - Processo Seletivo - Edital Nº
005/2014
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO
CONTRATADO: REGINA CÉLIA GARCIA CAMPOREZ
SECRETARIA: SEME
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR “E” – HISTÓRIA – 08 H/A – FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL

VIGÊNCIA: INÍCIO EM 01/09/2015
DATA: Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à 01/09/2015.
Castelo-ES, 14 de setembro de 2015.
Jair Ferraço Júnior
Prefeito Municipal de Castelo

VIGÊNCIA: INÍCIO EM 03/09/2015
DATA: Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à 03/09/2015.
Castelo-ES, 14 de setembro de 2015.

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 686/2015 - Processo Seletivo - Edital Nº
010/2014
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

Jair Ferraço Júnior
Prefeito Municipal de Castelo

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATADO: MARLENE S. MAZOCO
SECRETARIA: SEME
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR “E” - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - PORTUGUÊS – 07 H/A – FUNDEB 40% - ESCOLA DE TEMPO
INTEGRAL.
VIGÊNCIA: INÍCIO EM 24/08/2015

CONTRATO Nº: 654/2015 - Processo Seletivo - Edital Nº
010/2014

DATA: Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à 24/08/2015.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO
CONTRATADO: ALINE PADOVANI COLLODETTI ZARDO

Castelo-ES, 14 de setembro de 2015.

SECRETARIA: SEME
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR “M” - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO – 04 H/A
– FUNDEB 40% - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.

Jair Ferraço Júnior
Prefeito Municipal de Castelo
www.diariomunicipal.es.gov.br
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RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 688/2015 - Processo Seletivo - Edital Nº
010/2014
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO
CONTRATADO: MÔNICA DOS SANTOS VELOZO

Página 54

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 213/2015 - Processo Seletivo - Edital Nº
006/2014
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

SECRETARIA: SEME

CONTRATADO: LILIANE PIANOR DA SILVA CUNHA

OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR “M” - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO –055H/A
– FUNDEB 40% - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.

OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSITENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO/CUIDADOR

VIGÊNCIA: INÍCIO EM 08/09/2015
DATA: Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à 08/09/2015.

SECRETARIA: SEME

VIGÊNCIA: 20/08/2015 A 30/12/2015
DATA: Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à 20/08/2015.

Castelo-ES, 14 de setembro de 2015.
Castelo-ES, 14 de setembro de 2015.
Jair Ferraço Júnior
Prefeito Municipal de Castelo
RESUMO DE CONTRATO
RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 692/2015 - Processo Seletivo - Edital Nº
010/2014
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO
CONTRATADO: PRICILA TONETO CATTABRIGA
SECRETARIA: SEME
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR “E” - CULTURA DIGITAL – 08 H/A – FUNDEB 40%
- ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
VIGÊNCIA: INÍCIO EM 24/08/2015
DATA: Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à 24/08/2015.
Castelo-ES, 14 de setembro de 2015.

CONTRATO Nº: 235/2015 - Processo Seletivo - Edital Nº
006/2014
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO
CONTRATADO: IDALINA BRAMBILA ZANUNCIO
SECRETARIA: SEME
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSITENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO/CUIDADOR
VIGÊNCIA: 09/09/2015 A 30/12/2015
DATA: Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à 09/09/2015.
Castelo-ES, 14 de setembro de 2015.

Jair Ferraço Júnior
Prefeito Municipal de Castelo

SUSPENSÃO TP 007/15
Publicação Nº 24460

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

RESUMO DE CONTRATOS - ASE

Publicação Nº 24448

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 211/2015 - Processo Seletivo - Edital Nº
006/2014
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO
CONTRATADO: JULIÉTE MAURA PAGIO
SECRETARIA: SEME
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ASSITENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
VIGÊNCIA: 18/08/2015 A 30/12/2015
DATA: Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à 18/08/2015.
Castelo-ES, 14 de setembro de 2015.

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público a Suspensão da Tomada de Preço 007/15 PMC, cujo objetivo é
a contratação de empresa especializada para a prestação
dos serviços de engenharia referente a mobilidade –
travessias de pedestres e sinalização horizontal e vertical
v i á r i a , com fornecimento de materiais, em vias públicas
do município de C A S T E L O – ES, para adequações no
Termo de Referência.
Maiores informações pelos telefones (28) 3542-8514.
Castelo-ES, 14/09/2015.
Felipe Siqueira Pires
Pregoeiro
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Colatina
Prefeitura
DECRETO 18.464/2015

Publicação Nº 24475

DECRETO Nº 18.464, DE 08 DE SETEMBRO DE 2015 .

- Secretaria Municipal de Comunicação Social;
- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação;

Dispõe sobre os horários de funcionamento nas repartições públicas municipais :

- Procuradoria Municipal Geral;
- Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento

O Prefeito Municipal de Colatina, estado do Espírito Santo,

Ambiental – SANEAR;

no uso de suas atribuições legais, Decreta:

- PROCOM;
- Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Ci-

Artigo 1º - A partir do dia 14 de setembro de 2015, os

dadania:

horários de atendimento ao público nas repartições públi-

- CRAS;

cas municipais, passam a vigorar obedecendo a seguinte
escala:

- Atendimento das 07 às 13hs:
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural;
- Secretaria Municipal de Obras;
- Secretaria Municipal de Interior.
- Secretaria Municipal de Saúde:
- CREFIM;
- Laboratório Policlínica;
- Vigilância Sanitária e Epidemiológica;
- Autorização de exames, Cartão SUS;
- Saúde da Mulher;
- Liberdade Assistida e Centro Pop.

- CREAS.

- Atendimento das 08 às 18hs:
- CRAS Colúmbia;
- Policlínica, CTA, CEM, CRAI, US e Casa da Mulher.

- Atendimento das 07 às 16hs:
- Farmácia (Centro e São Silvano)

Artigo 2º - Ficam todos os Secretários Municipais, Superintendentes, Diretores, Coordenadores e Servidores Públicos convocados a implementar, com urgência, as medidas para cumprimento deste Decreto.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

- Atendimento das 12 às 18hs:

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 02 de se-

- Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança

tembro de 2015.

Pública;
- Secretaria Municipal de Educação;

Prefeito Municipal

- Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;
- Secretaria Municipal de Finanças;

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

- Secretaria Municipal de Gabinete;

de Colatina, em 02 de setembro de 2015

- Secretaria Municipal de Planejamento;
- Secretaria Municipal de Controle Interno;

Secretário Municipal de Gabinete
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Câmara Municipal
RESOLUÇÃO 251

Publicação Nº 24477

RESOLUÇÃO Nº 251/2015.
Dispõe sobre a modificação dos artigos 144, 155 e
156, todos da Resolução nº 96, de 16 de Novembro
de 1993 – Regimento Interno Cameral e dá outras
providências. ......................
A Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo,
usando de suas atribuições legais, APROVA:
Artigo 1º – Fica alterada a redação do caput do Artigo
144 e das alíneas “a” e “b” do inciso II e acrescenta a
alínea”c” ao inciso II, também do art. 144, da Resolução
nº 96, de 16 de Novembro de 1993 – Regimento Interno
Cameral que passarão a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 144 – As sessões Ordinárias compõem-se de
três partes: Expediente, divido em Pequeno e Grande; Aprovação da Ata e Ordem do Dia, assim discriminados:
....
II – Grande Expediente:
a) 60 (sessenta) minutos, destinados aos oradores
inscritos dentre os Vereadores
b) 20 (vinte) minutos, destinados às lideranças partidárias;
c) 30 (trinta) minutos divididos por no máximo três
cidadãos devidamente inscritos para uso da “Tribuna Livre”.
III ....
IV ....
Artigo 2º – Fica suprimido o Inciso V do Artigo 144 da
Resolução Nº 96, de 16 de novembro de 1993 – Regimento
Interno Cameral.

Artigo 3º - Fica alterada a redação do art. 155 da Resolução nº 96, de 16 de Novembro de 1993 – Regimento Interno Cameral que passará a vigora com a seguinte redação:
“Art. 155 – Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente,
sempre que possível, concederá a palavra para Explicação Pessoal aos que a tenha solicitado durante
a Sessão, observada a precedência da inscrição e o
prazo de 20 (vinte) minutos divididos entre os solicitantes”.
Artigo 4º – Fica alterada a redação do art. 156 da Resolução Nº 96, de 16 de novembro de 1993 – Regimento
Interno Cameral, que passará a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 156 – Não havendo mais Oradores para falar
em Explicação Pessoal ou se ainda os houver, achando-se esgotado o tempo regimental ou tenha sido
deferido o pedido de prorrogação constante no parágrafo 7º do art. 144 desta Resolução, o Presidente
declarará encerrada a sessão”.
Artigo 5º - Fica suprimido o parágrafo único do art.
156 da Resolução Nº 96, de 16 de novembro de 1993
– Regimento Interno Cameral.
Artigo 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Registre-se e Publique-se.
Câmara Municipal de Colatina, 10 de Setembro de 2015.
Presidente
Registrada e Publicada na Secretaria nesta data.
Secretário

Domingos Martins
Prefeitura
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 058 E 060/2015

Publicação Nº 24455

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Pregão Presencial nº 060/2015

Pregão Presencial nº 058/2015

Objeto: Aquisição de peças, material de informática, para

Objeto: Aquisição de utensílios cozinha a serem utilizados
na atividades do CREAS Centro de Referência Especializado de Assistência Social e Abrigo Institucional Pecinhas
para Unir. Vencedor: RFL Comercial LTDA.

computadores e impressoras, que atendem as Unidades

Domingos Martins – ES, 11 de setembro de 2015.

de Ensino deste Município. Vencedores: Miriane Kieffer
Lutzke ME e Soft Tecnologia LTDA ME.
Domingos Martins – ES, 11 de setembro de 2015.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito

Prefeito
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Guarapari
Prefeitura
CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 129/2015

Publicação Nº 24542

SEMSA - CONVOCAÇÃO CMS

Publicação Nº 24471

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CMS Nº 018/2015

CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 129/2015, firmado entre o Município de Guarapari/ES e a empresa FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. Processo n°
3204/2015, sendo o objeto: Fornecer gêneros alimentícios
para atender as necessidades dos programas da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania - SETAC,
assinado em 14/09/2015.

42ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal
de Saúde
Guarapari - ES, 10 de setembro de 2015.
Senhor (a) Conselheiro (a),
A Secretária Municipal de Saúde de Guarapari, no uso de
suas atribuições legais como Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS) convoca para a 42ª Reunião Extraordinária do CMS/GRI do ano de 2015.
DATA: 17 de Setembro (Quinta-Feira).

ORLY GOMES DA SILVA

HORÁRIO: 15h.

Prefeito Municipal

LOCAL: Sala do Conselho, SEMSA – Av. Adamastor A. da
Silva, s/n° - Muquiçaba.
PAUTA:
1. Abertura;

CONVÊNIO N° 010/2015

Publicação Nº 24497

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CONVÊNIO N° 010/2015, firmado entre o Município de
Guarapari/ES e a Entidade Instituto das Irmãs Missionárias
Nª Sª de Fátima – Recanto dos Idosos Santo Antônio. Processo nº 1807/2015, sendo o objeto: cooperação técnica
para custeio da entidade da entidade visando a manutenção e a qualidade no atendimento a 60 (sessenta) idosos
em situação de vulnerabilidade social, o valor total de R$
185.741,88 (cento e oitenta e cinco mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), divididos em
12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 15.478,49
(quinze mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta
e nove centavos) por mês, com vigência até 11/09/2016,
conforme a Lei Municipal n° 3.920/2015.

2. Discussão e aprovação das atas das reuniões anteriores;
a) Ata Nº 016 da 30ª Reunião Ordinária de 2015;
3. Expediente e inclusões Extrapauta;
4. Ordem do dia e deliberações:
a) Apresentação do Plano de Contingência da Dengue e
Chikungunya do Município de Guarapari 2015-2016;
b) Apresentação do 3º Quadrimestre da PECAPS;
c) Esclarecimentos acerca do Programa HIPERDIA;
5. Informes e Assuntos Gerais;
6. Encerramento.
Atenciosamente,

ORLY GOMES DA SILVA

AURELICE VIEIRA SOUZA

Prefeito Municipal

Presidente do CMS/GRI

João Neiva
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva
PORTARIA Nº 81/2015

Publicação Nº 24484

PORTARIA Nº 81/2015

JÚNIOR, aprovado no Edital nº 001/2011 do Concurso
Público, datado em 25/08/2011 para exercer o Cargo de
MOTORISTA, classe “F”, Nível I.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
João Neiva-ES, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal nº 1.425/2003. Designado através
do Decreto nº 4.299/2013, datado em 02/01/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de
sua publicação.

RESOLVE:

Clésio Ferreira Gonçalves

Art. 1º - Nomear o servidor OTÁVIO ABREU XAVIER

Diretor do SAAE

João Neiva, 15 de Setembro de 2015

www.diariomunicipal.es.gov.br

15/09/2015 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 344

Página 58

Laranja da Terra
Prefeitura
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2015 CONVOCAÇÃO II

Publicação Nº 24473

Marcos Paulini Carvalho & Cia Ltda EPP, para apresentar amostra referente ao LOTE 05, no prazo exigido.
Informações através dos contatos: (027) 3736-1377 ra-

PREGÃO PRESENCIAL

mal 212, Cel. (27) 99849-4939, e-mail licitacao@laranja-

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 Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, foi Desclassificada do LOTE 05,
por não atender no prazo a convocação para apresentação
de amostra, exigência do item 6.4 do Edital do Pregão
Presencial n° 008/2015. Fica convocada a empresa

daterra.es.gov.br.
Laranja da Terra/ES, 14/09/2015.
PAULO CESAR PALACIO
Pregoeiro

Marechal Floriano
Prefeitura
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 24491

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação abaixo descrita, fundamentada no artigo 25, inciso III da Lei 8666/93:

CONTRATADA: TOP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 13 de Setembro de 2015.
VALOR: R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Marechal Floriano/ES, 11 de Setembro de 2015.

PROCESSO N° 7044/2015 – SECTUR
OBJETO: Contratação de show musical da Banda Frohlich
para apresentação no 3º Festival de Sanfoneiro em Alto
Nova Almeida, Marechal Floriano/ES.

Antônio Lidiney Gobbi
Prefeito Municipal

Presidente Kennedy
Prefeitura
RESUMO DE CONTRATOS

Publicação Nº 24458

EXTRATO DO CONTRATO Nº 187/2015 – PROCESSO Nº
13023/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Thilq Souza da Cruz 03453856759. Modalidade: Inexigibilidade. Objeto: Contratação de Show Musical com
a Banda Ginga Forrozear, para apresentação na Festa de
Nossa Senhora Das Neves - Patrimônio Artístico e Cultural
do Estado do Espírito Santo, no dia 04/08/2015, neste Município. Valor: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Vigência: 90 (noventa) dias. Assinatura: 04/08/2015.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 188/2015 – PROCESSO
Nº 013024/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Maria das Neves Alves 14240735700. Modalidade:
Inexigibilidade. Objeto: Contratação de Show Musical de
Samuel Ramos e Banda, para apresentação na Festa de
Nossa Senhora Das Neves - Patrimônio Artístico e Cultural
do Estado do Espírito Santo, no dia 04/08/2015, neste Município. Valor: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Vigência: 90 (noventa) dias. Assinatura: 04/08/2015.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 189/2015 – PROCESSO
Nº 013025/2015.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 194/2015 – PROCESSO
Nº 10530/2015.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Valdilene Sedano Rodrigues 12526168724 Modalidade: Inexigibilidade. Objeto: Contratação de Show Musical
com Lauriano e Gabriel, para apresentação na Festa de
Nossa Senhora Das Neves - Patrimônio Artístico e Cultural
do Estado do Espírito Santo, no dia 04/08/2015, neste Município. Valor: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Vigência: 90 (noventa) dias. Assinatura: 04/08/2015.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Valcenor Bayer. Modalidade: Dispensa. Objeto: Locação de
01 (um) imóvel, situado na Rua Jaime Caldeira Souza, nº
139, Centro, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família da Sra. Eliziane Ayres de Oliveira Silva, que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social. Valor: R$
3.497,40 (três mil quatrocentos e noventa e sete reais e
quarenta centavos). Vigência: 06 (seis) meses. Assinatura: 11/08/2015.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 190/2015 – PROCESSO
Nº 12652/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Adoração e Vida Produção de Eventos Ltda – ME. Modalidade: Inexigibilidade. Objeto: Contratação de Show
Musical com a Banda Ministério Adoração e Vida, para
apresentação na Festa de Nossa Senhora Das Neves - Patrimônio Artístico e Cultural do Estado do Espírito Santo,
no dia 15/08/2015, neste Município. Valor: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais). Vigência: 90 (noventa) dias.
Assinatura: 06/08/2015.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 191/2015 – PROCESSO
Nº 013283/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Patrícia Cunha Ferreira 04238555732. Modalidade:
Inexigibilidade. Objeto: Contratação de Show Musical de
Duda Felipe Estilo Acústico, para apresentação na Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar e Artesanato, no dia
06/08/2015, na Praça Manoel Fricks Jordão, Sede, neste
Município. Valor: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Vigência: 90 (noventa) dias. Assinatura: 06/08/2015.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 192/2015 – PROCESSO
Nº 013436/2015.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 195/2015 – PROCESSO
Nº 11918/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Marcelo
de Almeida Viana. Modalidade: Dispensa. Objeto: Locação de 01 (um) imóvel, situado na localidade de Campo
Novo, Zona Rural, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a
família do Sr. Joenes dos Santos Belo Silva, que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social. Valor: R$
3.277,62 (três mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Vigência: 06 (seis) meses. Assinatura: 11/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 196/2015 – PROCESSO
Nº 08308/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Nassau Editora Rádio e Televisão Ltda. Modalidade:
Inexigibilidade. Objeto: Contratação de assinatura de
Mídia Digital/Jornal Online de grande circulação estadual,
para monitoramento da mídia e gestão de informação,
para atender às necessidades do Gabinete da Prefeita.
Valor: R$ 226,98 (duzentos e vinte seis reais e noventa e
oito centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura:
11/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 197/2015 – PROCESSO
Nº 08308/2015.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Loca Express Locações Ltda. Modalidade: Contrato
à Ata de Registro de Preços nº 046/2014, do Pregão Eletrônico nº 017/2014. Objeto: Contratação de empresa
especializada em locação de veículos automotores, sem
motorista, para atender a diversas secretarias desta Municipalidade,. Valor: R$ 61.521,64 (sessenta e um mil quinhentos e vinte um reais e sessenta e quatro centavos).
Vigência: até 31/12/2015. Assinatura: 10/08/2015.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES e a empresa: S/A A Gazeta. Modalidade: Inexigibilidade. Objeto:
Contratação de assinatura de Mídia Digital/Jornal Online
de grande circulação estadual, para monitoramento da mídia e gestão de informação, para atender às necessidades
do Gabinete da Prefeita,Valor: R$ 457,20 (quatrocentos
e cinquenta e sete reais e vinte centavos). Vigência: 12
(doze) meses. Assinatura: 11/08/2015.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 193/2015 – PROCESSO
Nº 013436/2015.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 198/2015 – PROCESSO
Nº 13603/2015.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES e a empresa: Rede Brasileira de Automotores Ltda. Modalidade:
Contrato à Ata de Registro de Preços nº 047/2014, do Pregão Eletrônico nº 017/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores,
sem motorista, para atender a diversas secretarias desta
Municipalidade. Valor: R$ 119.485,00 (cento e dezenove
mil quatrocentos e oitenta e cinco reais). Vigência: até
31/12/2015. Assinatura: 10/08/2015.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Andrea Paiva da Silva Oliveira 03453849701. Modalidade: Inexigibilidade. Objeto: Contratação de Show Musical com Ruan Marques Estilo Acústico, para apresentação
na Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar e Artesanato, no dia 13/082015, na Praça Manoel Fricks Jordão,
Sede, neste Município. Valor: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Vigência: 90 (noventa) dias. Assinatura:
13/08/2015.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 199/2015 – PROCESSO
Nº 012012/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Alice Gonçalves de Souza. Modalidade: Dispensa. Objeto: Locação
de 01 (um) imóvel, situado a Rua Sete de Setembro, n°
58, Centro, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família
da Sra. Iraci Gonçalves da Silva, que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social. Valor: R$ 3.365,70 (tres
mil trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos).
Vigência: 06 (seis) meses. Assinatura: 14/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 200/2015 – PROCESSO
Nº 12199/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Idalina das
Neves Borges. Modalidade: Dispensa. Objeto: Locação
de 01 (um) imóvel situado na Rua 16, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família da Sra.
Maria Auxiliadora Souza Araujo, que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social. Valor: R$ 2.934,12 (dois
mil novecentos e trinta e quatro reais e doze centavos).
Vigência: 06 (seis) meses Assinatura: 14/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201/2015 – PROCESSO
Nº 012013/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e João Carlos Baiense Modalidade: Dispensa. Objeto: Locação de
01 (um) imóvel, situado na Rua Olegário Fricks, s/nº, Centro, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família da Sra.
Elizângela Cruz Mota, que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social. Valor: R$ 3.340,50 (tres mil trezentos e quarenta reais e cinquenta centavos). Vigência: 06
(seis) meses. Assinatura: 14/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 202/2015 – PROCESSO
Nº 012197/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Jose Costa. Modalidade: Dispensa. Objeto: Locação de 01 (um)
imóvel, situado na Rua Orestes Baiense, s/nº, Centro, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família da Sra. Hosana Alves Pereira Romão, que se encontra em situação
de Vulnerabilidade Social. Valor: R$ 5.246,16 (cinco mil
duzentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos).
Vigência: 06 (seis) meses. Assinatura: 14/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 203/2015 – PROCESSO
Nº 012088/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Nilton Rigon. Modalidade: Dispensa. Objeto: Locação de 01 (um)
imóvel, situado na Rua Jose Costalonga, nº 102, 1° andar,
Centro, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família da
Sra. Marlene Rosa da Silva, que se encontra em situação
de Vulnerabilidade Social. Valor: R$ 4.132,68 (quatro mil
cento e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos). Vigência: 06 (seis) meses. Assinatura: 14/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 204/2015 – PROCESSO
Nº 021397/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa P S Amorim Construtora Ltda – ME. Modalidade: Concorrência Pública nº 005/2015. Objeto: Contratação de
empresa para reforma e ampliação das Escolas de Água
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Preta, Gente Miúda (Areinha) e Santo Eduardo. Valor: R$
515.101,21 (quinhentos e quinze mil cento e um reais e
vinte um centavos).Vigência: 07 (sete) meses. Assinatura: 14/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 205/2015 – PROCESSO
Nº 013022/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Enivalter
de Souza Teles. Modalidade: Dispensa. Objeto: Locação
de 01 (um) imóvel, situado na Rua Olimpio Ferreira Viana,
nº 150, Centro, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família da Sra. Juliana Benevides Peixoto, que se encontra
em situação de Vulnerabilidade Social. Valor: 3.402,30
(três mil quatrocentos e dois reais e trinta centavos). Vigência: 06 (seis) meses Assinatura: 18/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 206/2015 – PROCESSO
Nº 014121/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: W B Produções e Eventos Eireli - ME. Modalidade:
Inexigibilidade. Objeto: Contratação de Show Musical
com Welington Brazil Estilo Acústico, para apresentação
na Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar e Artesanato, no dia 20/08/2015, na Praça Manoel Fricks Jordão,
Sede, neste Município. Valor: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Vigência: 90 (noventa) dias. Assinatura:
20/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 207/2015 – PROCESSO
Nº 014304/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Telaviva Equipamentos e Estruturas Ltda – ME. Modalidade: Contrato à Ata de Registro de Preços nº 044/2014,
do Pregão Presencial nº 026/2014. Objeto: Contratação
de empresa especializada em Arbitragem, Coordenação e
Organização de Eventos Esportivos. Valor: R$ 164.623,59
(cento e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte três reais
e cinquenta e nove centavos). Vigência: até 31/12/2015.
Assinatura: 20/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 208/2015 – PROCESSO
Nº 015555/2014.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: CONSESP - Concursos, Residências Médicas, Avaliações
e Pesquisas Ltda - EPP. Modalidade: Pregão Eletrônico
para Registro de Preços nº 032/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de organização, planejamento e realização de concurso público de
provas e títulos para provimento de vagas da Secretaria
de Municipal de Educação. Valor: R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais). Vigência: até 31/12/2015. Assinatura:
20/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 209/2015 – PROCESSO
Nº 011569/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: TCI Telões Locações Ltda - ME. Modalidade: Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 049/2015. Objeto:
Contratação de empresa especializada em locação de telão e estrutura em alumínio q-30 para atender aos eventos das audiências públicas, neste município. Valor: R$
9.790,00 (nove mil setecentos e noventa reais). Vigência: 90 (noventa) dias. Assinatura: 21/08/2015.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 210/2015 – PROCESSO
Nº 019279/2014.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: G4 Construtora Eireli – ME. Modalidade: Tomada de
Preços nº 004/2015. Objeto: Contratação de empresa
para reforma do ginásio poliesportivo de Marobá. Valor:
R$ 397.459,20 (trezentos e noventa e sete mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos). Vigência:
07 (sete) meses. Assinatura: 21/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 211/2015 – PROCESSO
Nº 02704/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Grace da
Silva Ramos. Modalidade: Dispensa. Objeto: Locação de
01 (um) imóvel, situado na Área Rural, s/nº, Localidade de
Bela Vista, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família
da Sra. Elizabete Santana, que se encontra em situação de
Vulnerabilidade Social. Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais).
Vigência: 06 (seis) meses. Assinatura: 24/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 212/2015 – PROCESSO
Nº 012011/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Marlucia
Vilela de Souza de Jesus. Modalidade: Dispensa. Objeto: Locação de 01 (um) imóvel, situado na Rua Presidente Willian dos Santos Borges, n° 304, Centro, Presidente
Kennedy/ES, para abrigar a família da Sra. Andra Teles Benevides, que se encontra em situação de Vulnerabilidade
Social. Valor: R$ 2.390,28 (dois mil trezentos e noventa
reais e vinte oito centavos). Vigência: 06 (seis) meses.
Assinatura: 25/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 213/2015 – PROCESSO
Nº 014360/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Netsul Internet Banda Larga Ltda. Modalidade: Contrato à ata de registro de preços nº 022/2015 do Pregão Eletrônico nº 004/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações
incluindo a instalação, manutenção e prestação de serviços técnicos de suporte para atender a prefeitura municipal de Presidente Kennedy. Valor: R$ 2.271.200,00 (dois
milhões, duzentos e setenta e um mil e duzentos reais).
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 25/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 214/2015 – PROCESSO
Nº 012211/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Salvador
Candal Marvila Junior. Modalidade: Dispensa. Objeto:
Locação de 01 (um) imóvel, situado na Rua Projetada,
s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, a fim de
atender/abrigar o Núcleo do Idoso da Praia de Marobá,
neste Município. Valor: R$ 17.133,48 (dezesete mil cento
e trinta e três reais e quarenta e oito centavos). Vigência:
12 (doze) meses. Assinatura: 26/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 215/2015 – PROCESSO
Nº 013273/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Maicon
Marvila Miranda. Modalidade: Dispensa Objeto: Locação
de 01 (um) imóvel, situado na Area Rural, s/nº, Localidade
de Santo Eduardo, Presidente Kennedy/ES, para abrigar
a família da Sra. Cleide de Souza Silva, que se encontra
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em situação de Vulnerabilidade Social. Valor: R$ 3.136,38
(tres mil cento e trinta e seis reais e trinta e oito centavos).
Vigência: 06 (seis) meses. Assinatura: 26/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 216/2015 – PROCESSO
Nº 014491/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Maria das Neves Alves 14240735700. Modalidade:
Inexigibilidade. Objeto: Contratação de Show Musical de
Samuel Ramos Estilo Acústico, para apresentação na Feira
Livre Municipal da Agricultura Familiar e Artesanato, no dia
26/08/2015, na Praça Manoel Fricks Jordão, Sede, neste
Município. Valor: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Vigência: 90 (noventa) dias. Assinatura: 26/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 217/2015 – PROCESSO
Nº 014343/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Residencial Vila Aconchego Ltda – ME. Modalidade:
Contrato referente à Ata de Registro de Preços nº 045/2014
do Pregão Presencial nº 016/2014. Objeto: Contratação
de empresa especializada em prestação de serviços de
acolhimento para idosos a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, referente aos serviços diariamente prestados ao idoso, Sr. André Dos Santos Faria.
Valor: R$ 3.380,00 (três mil trezentos e oitenta reais).
Vigência: até 17/09/2015. Assinatura: 27/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 218/2015 – PROCESSO
Nº 014344/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Residencial Vila Aconchego Ltda – ME. Modalidade:
Contrato referente à Ata de Registro de Preços nº 045/2014
do Pregão Presencial nº 016/2014. Objeto: Contratação
de empresa especializada em prestação de serviços de
acolhimento para idosos a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, referente aos serviços diariamente prestados, a idosa, Sra. Maria José da Mota. Valor:
R$ 3.380,00 (três mil trezentos e oitenta reais). Vigência:
até 17/09/2015 Assinatura: 27/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2015 – FUNDO DE
SAÚDE – PROCESSO Nº 07417/2015.
Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/ES, e Dorvalino Tonon. Modalidade: Dispensa. Objeto: Locação de 01 (um) imóvel, situado na Rua Atila Vivacqua, nº 1079, Centro, Presidente Kennedy/ES, para a
conservação e o bom armazenamento dos bens móveis e
dos materiais de consumo pertecente ao Fundo Municipal
de Saúde, deste Município. Valor: R$ 17.011,80 (dezesete
mil onze reais e oitenta centavos). Vigência: 12 (doze)
meses). Assinatura: 06/08/2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2015 – FUNDO DE
SAÚDE – PROCESSO Nº 07952/2015.
Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Sanches Locadora de Veículos Ltda
– ME. Modalidade: Dispensa. Objeto: Contratação de
empresa especializada em locação de veículos tipo van
executiva para transporte de pacientes e funcionários da
Secretaria Municipal de Saúde. Valor: R$ 7.770,00 (sete
mil setecentos e setenta reais). Vigência: 30 (trinta) dias
Assinatura: 07/08/2015.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
087/2015 – PROCESSO Nº 02914/2015.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
092/2015 – PROCESSO Nº 01962/2014.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Fortlev Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
028/2015. Objeto: Aquisição de digestores anaeróbicos
de fluxo ascendente em polietileno/poliéster revestido
em fibra de vidro, bem como materiais hidráulicos para
atender a Secretaria de Agricultura. Valor Estimado: R$
299.369,00 (duzentos e noventa e nove mil trezentos e
sessenta e nove reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 06/08/2015.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Mauro Colodete. Modalidade: Credenciamento 001/2015. Objeto:
Credenciamento de leiloeiro, para assume o compromisso
de atuar em todos os leilões designados pelo Município de
Presidente Kennedy/ES, perante os quais foi indicado. Valor Estimado: O Leiloeiro perceberá a título de comissão,
o percentual de 3% (três por cento), se imóveis, e 5%
(cinco por cento) se móveis, que será pago pelo arrematante, conforme determina o Decreto nº 21.981, de 1932.
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 19/08/2015.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
088/2015 – PROCESSO Nº 02914/2015.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
093/2015 – PROCESSO Nº 018729/2014.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: G. N. Material de Construção Ltda – ME. Modalidade:
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 028/2015.
Objeto: Aquisição de digestores anaeróbicos de fluxo
ascendente em polietileno/poliéster revestido em fibra
de vidro, bem como materiais hidráulicos para atender a
Secretaria de Agricultura. Valor Estimado: R$ 2.968,00
(dois mil novecentos e sessenta e oito reais). Vigência:
12 (doze) meses. Assinatura: 06/08/2015.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Caure Informática e Suprimentos Ltda - ME. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
037/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de recarga de cartuchos para
impressora jato de tinta e de remanufatura de cartuchos
de toner para impressoras laser com troca de cilindro e
chip dos equipamentos de informática da prefeitura. Valor
Estimado: R$ 107.150,00 (cento e sete mil cento e cinquenta reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura:
21/08/2015.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
089/2015 – PROCESSO Nº 02914/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Kemacol Kennedy Material de Construção Ltda – ME.
Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº 028/2015. Objeto: Aquisição de digestores anaeróbicos de fluxo ascendente em polietileno/poliéster revestido
em fibra de vidro, bem como materiais hidráulicos para
atender a Secretaria de Agricultura. Valor Estimado: R$
4.298,00 (quatro mil e duzentos e noventa e oito reais).
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 06/08/2015.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
090/2015 – PROCESSO Nº 02914/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Mercantil Mamut Ltda Eireli - ME. Modalidade: Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 028/2015. Objeto:
Aquisição de digestores anaeróbicos de fluxo ascendente
em polietileno/poliéster revestido em fibra de vidro, bem
como materiais hidráulicos para atender a Secretaria de
Agricultura. Valor Estimado: R$ 49.374,50 (quarenta
e nove mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura:
06/08/2015.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
091/2015 – PROCESSO Nº 00628/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a Empresa: Analítica Química Indústria e Comercio Ltda EPP. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
036/2015. Objeto: Aquisição de pastilhas de cloro DPD
para atender o tratamento de agua potável da ETA de
Praia das Neves. Valor Estimado: R$ 7.350,00 (sete mil
trezentos e cinquenta reais). Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 11/08/2015.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
094/2015 – PROCESSO Nº 07849/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Vitor L. Brandão – ME. Modalidade: Pregão Eletrônico
para Registro de Preços nº 040/2015. Objeto: Aquisição
de bombonas de pvc para atender a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente. Valor Estimado: R$ 58.440,00 (cinquenta e oito mil quatrocentos e quarenta reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 27/08/2015.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
046/2015 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº
015299/2014.
Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Caure Informática e Suprimentos
Ltda – ME. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro
de Preços nº 005/2015. Objeto: Aquisição de cartuchos e
toner para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Valor
Estimado: R$ 103.462,40 (cento e três mil quatrocentos
e sessenta e dois reais e quarenta centavos). Vigência:
12 (doze) meses. Assinatura: 28/08/2015.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 183/2014 – PROCESSO Nº
09622/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a Empresa: D. B. V. Educacional Ltda – ME. Objeto: Prorrogar o
prazo do contrato por mais 12 (doze) meses. Valor: R$
127.968,00 (cento e vinte sete mil novecentos e sessenta
e oito reais). Assinatura: 07/08/2015.
www.diariomunicipal.es.gov.br

15/09/2015 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 344

Página 63

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 232/2014 – PROCESSO Nº
012961/2015.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2015 – PROCESSO Nº
012198/2015.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a Empresa: Policard Systems e Serviços S/A. Objeto: Acréscimo de
7,5% (sete vírgula cinco por cento), referente ao valor do
montante do contrato inicialmente contratado. Valor: R$
654.885,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais). Assinatura: 10/08/2015.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Josefa Miranda Machado. Objeto: Prorrogar o prazo do contrato
por mais 06 (seis) meses. Valor: R$ 2.641,32 (dois mil
seiscentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos).
Assinatura: 26/08/2015.

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 233/2014 – PROCESSO Nº
11877/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a Empresa: Santa Helena Engenharia e Paisagismo Eireli – EPP. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais
30 (trinta) dias, e a prorrogação do prazo de execução e
conclusão das obras e serviços, por mais 90 (dias) dias.
Assinatura: 07/08/2015.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 166/2014 – PROCESSO Nº
013030/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a Empresa: Projemax Engenharia e Consultoria Ltda. Objeto: Prorrogar o prazo do contrato por mais 60 (sessenta) dias.
Assinatura: 17/08/2015.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2014 – PROCESSO Nº
012765/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a Empresa: Enecon S.A Engenheiros e Economistas Consultores.
Objeto: prorrogar o prazo do contrato por mais 90 (noventa) dias. Valor: Assinatura: 17/08/2015.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 019/2014 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 011900/2015.
Partes: Fundo Municípal de Saúde de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Costa Sul Transporte e Turismo Ltda.
Objeto: Prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze)
meses, e a atualização monetária (reajuste). Valor: R$
596.495,23 (quinhentos e noventa e seis mil quatrocentos
e noventa e cinco reais e vinte três centavos). Assinatura: 25/08/2015.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 020/2014 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 012193/2015.
Partes: Fundo Municípal de Saúde de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Sanches Locadora de Veículos Ltda
– ME. Objeto: Prorrogar o prazo do contrato por mais 12
(doze) meses, e a atualização monetária (reajuste). Valor: R$ 175.225,58 (cento e setenta e cinco mil duzentos
e vinte cinco reais e cinquenta e oito centavos). Assinatura: 25/08/2015.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 023/2015 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 014568/2015.
Partes: Fundo Municípal de Saúde de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Residencial Vila Aconchego Ltda ME. Objeto: Prorrogar o prazo do contrato por mais 90
(noventa) dias. Valor: R$ 15.210,00 (quinze mil duzentos
e dez reais). Assinatura: 27/08/2015.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 168/2014 – PROCESSO Nº
012766/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a Empresa: Enecon S.A Engenheiros e Economistas Consultores.
Objeto: prorrogar o prazo do contrato por mais 90 (noventa) dias. Valor: Assinatura: 17/08/2015.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 205/2014 – PROCESSO Nº
08976/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a Empresa Limpeza Urbana Serviços Ltda – ME. Objeto: Acréscimo
de 14% (quatorze por cento) ao valor do contrato. Valor:
R$ 660.379,96 (seiscentos e sessenta mil trezentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos). Assinatura: 25/08/2015.
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Santa Teresa
Prefeitura
DECRETO 344 ADERE ATA REGISTRO DE PREÇOS
PRODEST

Publicação Nº 24479

DECRETO N° 344/2015
ADERE A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS DO GOVERNO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o que dispõe o Inciso II do Artigo 15 da Lei
Federal nº 8.666/1993;
Considerando a Lei Municipal 2.198/2011;

DECRETA:
Art. 1.º Fica autorizada a adesão a Ata de Registro de Preços do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo - PRODEST nº 10/2014,
anexa a este Decreto.
Art. 2.º Os valores constantes da Ata de Registro de Preços
do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação
do Estado do Espírito Santo - PRODEST serão utilizados
nos processos licitatórios para contratação de prestação
de serviços de suporte técnico sob demanda na Plataforma
Microsoft – homologado pelo PRODEST, no âmbito da Administração Pública do Município de Santa Teresa.

Considerando que a administração pública é regida, entre
outros, pelos princípios da moralidade administrativa e da
economicidade;

Art. 3.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Considerando que os administradores públicos são responsáveis pela adequada aplicação dos recursos que lhes são
confiados pela população, e

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do
Espírito Santo, em 14 de setembro de 2015.

Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, protocolada sob o nº
12351/2015;

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL

São Domingos do Norte
Prefeitura
DECRETO 1395

Publicação Nº 24451

DECRETO Nº 1.395, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015.
Constitui o Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo para a Redução das desigualdades
Regionais.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o art. 7º, da Lei nº 8.308, de 12 de junho
de 2006;
D E C R E T A:
Art. 1º O Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo para a Redução das desigualdades Regionais, criado pela Lei Estadual nº 8.308, de 12 de junho
de 2006, será composto da seguinte forma:
I – 2 (dois) representantes da Sociedade Civil Organizada
Leonilda Fávero Callegari
Rosângela S. Nogueira Boa Aventura
II – 3 ( três) representantes do Poder Executivo Municipal:
Robertino Farias da Costa
José Antônio do Carmo
Sanio Colnago Santiago - PRESIDENTE

III – 1 (um) representante da Subseção da OAB:
Igor Wandy Volz
Art. 2º São atribuições do Conselho:
I – fiscalizar a aplicação dos recursos;
II – realizar avaliações semestrais sobre aplicação dos recursos;
III – definir aplicabilidade dos recursos em consonância
com o art. 3º, da Lei 8.308/2006;
IV – enviar relatório sobre a aplicação dos recursos e avaliação, nos meses de julho e novembro de cada ano, ao
legislativo municipal e estadual.
V– A prestação de contas será de responsabilidade do Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de São domingos do Norte.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 1.214, de 14 de março de 2013.
Publique-se e Cumpra-se.
São Domingos do Norte-ES, em 14 de Setembro de 2015
JOSE GERALDO GUIDONI
Prefeito Municipal
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São Gabriel da Palha
Prefeitura
AVISO PREGÃO PRESENCIAL 60/2015

Publicação Nº 24503

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 60/2015

A Secretaria Municipal de Administração para proceder
com a publicação da presente decisão no Diário Oficial e
posterior elaboração de Contrato Administrativo.

DATA DE ABERTURA: 25/09/2015 ás 08h.
OBJETO: Aquisição de materiais esportivos para atender
os diversos projetos realizados pela Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer.
O edital poderá ser retirado através do site www.saogabriel.es.gov.br, demais informações pelo telefone 00 XX
27 3727-1366, ramal 362.

Após, enviar os autos ao Departamento de Contabilidade
para processamento da despesa, de acordo com a lei.
Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.
São Gabriel da Palha, 14 de setembro de 2015.

São Gabriel da Palha, em 14/09/2015.
SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Pregoeiro Oficial

Prefeito Municipal

DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3685/
2015 - CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2015

DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3390/
2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2015

Publicação Nº 24528

DECISÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
03/06/2015.

Publicação Nº 24522

DECISÃO
N.º

3685/2015

de

CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2015 de 03/08/2015.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, destinados ao atendimento das Escolas da
Rede Municipal e Entidade Filantrópica, referentes à utilização de 30% dos recursos repassados pelo FNDE para a
Alimentação Escolar de acordo com a Lei nº 11.947/2009.
Considerando o parecer da Procuradoria Geral do Município, verifico que o presente processo encontra-se saneado respeitando os preceitos constantes do art. 3º da Lei
Federal 8.666/93, motivo pelo qual HOMOLOGO todas as
decisões do Pregoeiro Oficial.
Isto posto, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto desta licitação em favor da COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO CAMPONESA DO ESPÍRITO
SANTO, vencedora do certame licitatório.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
26/05/2015.

N.º

3390/2015

de

PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2015 de 13/07/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de
serviços de locação de máquina copiadora digital multifuncional nova, com todo material necessário (Tonner e
Cilindro), com assistência técnica durante todo período do
contrato, incluindo peças de reposição e mão de obra técnica, exceto papel.
Considerando o parecer da Procuradoria Geral do Município, verifico que o presente processo encontra-se saneado respeitando os preceitos constantes do art. 3º da Lei
Federal 8.666/93, motivo pelo qual HOMOLOGO todas as
decisões do Pregoeiro Oficial.
Isto posto, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto desta licitação em favor da Empresa FULLTECH SUPRIMENTO
PARA INFORMÁTICA LTDA, vencedora do certame licitatório.

PREÇO REGISTRADO:
COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CAMPONESA DO ESPÍRITO SANTO
Valor R$: 66.391,05 (sessenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e cinco centavos).

PREÇO REGISTRADO:
FULLTECH SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA LTDA
Valor R$: 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por mês.
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A Secretaria Municipal de Administração para proceder
com a publicação da presente decisão no Diário Oficial e
posterior elaboração de Contrato Administrativo.
Após, enviar os autos ao Departamento de Contabilidade
para processamento da despesa, de acordo com a lei.
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Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.
São Gabriel da Palha, 14 de setembro de 2015.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal

Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.
São Gabriel da Palha, 14 de setembro de 2015.

DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 995/
2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2015 REEDITADO

Publicação Nº 24524

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

DECISÃO

Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO
10/02/2015.

DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 4505/
2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2015

PREGÃO PRESENCIAL
06/08/2015.

N°

N.º

995/2015

de

17/2015

reeditado

em

Publicação Nº 24526

DECISÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
08/07/2015.

N.º

4505/2015

de

PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2015 de 12/08/2015.
OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais (instrumentos musicais) para atendimento à Secretaria Municipal
de Educação, desta Prefeitura Municipal.
Considerando o parecer da Procuradoria Geral do Município, verifico que o presente processo encontra-se saneado respeitando os preceitos constantes do art. 3º da Lei
Federal 8.666/93, motivo pelo qual HOMOLOGO todas as
decisões do Pregoeiro Oficial.
Isto posto, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto desta licitação em favor da Empresa PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELLI - EPP, vencedora do certame licitatório.

PREÇO REGISTRADO:
PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELLI - EPP
Valor R$: 26.517,00 (vinte e seis mil quinhentos e dezessete reais).
A Secretaria Municipal de Administração para proceder
com a publicação da presente decisão no Diário Oficial e
posterior elaboração de Contrato Administrativo.
Após, enviar os autos ao Departamento de Contabilidade
para processamento da despesa, de acordo com a lei.

OBJETO: Aquisição de mercadorias para a preparação de
lanches, que serão oferecidos aos participantes das oficinas e cursos dos Grupos de Convivência e Fortalecimento
de vínculos oferecidos pelo CRAS.
I - Considerando o parecer da Procuradoria Geral do Município, verifico que o presente processo encontra-se saneado respeitando os preceitos constantes do art. 3º da Lei
Federal 8.666/93, motivo pelo qual HOMOLOGO todas as
decisões do Pregoeiro Oficial.
II- Acolho o parecer jurídico n.º 1032/2015, e manifestação da Controladoria Geral do Município fls. 145, tendo em
vista que a presente Licitação foi considerada DESERTA;
III – Remetam-se os autos ao Departamento de Compras
e Contratos para proceder com a compra direta dos itens
licitados, desde que sejam mantidas todas as condições
preestabelecidas no edital deste certame licitatório, inclusive os preços obtidos mediante prévia pesquisa de
mercado;
A Secretaria Municipal de Administração para proceder
com a publicação da presente decisão no Diário Oficial.
Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.
São Gabriel da Palha, 14 de setembro de 2015.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 24501

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA N.º 47/2015
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de quitação eleitoral;
VI - Cópia autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e
Previdência Social;
VII- Cópia autenticada da CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Categoria “D” ou superior (Cargo de Motorista)
VIII - Cartão PIS/PASEP (se possuir);

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista a realização do Processo Seletivo Simplificado da
Secretaria Municipal de Educação - Edital N.º 001/2015,
objetivando a contratação de pessoal em regime de CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, para prestação de serviços no
atendimento às necessidades emergenciais da Secretaria
Municipal de Educação e demais necessidades da Administração Pública Municipal, nos termos da Lei Municipal N.º
2.110, de 20/12/2010 e Decreto N.º 346, de 3 de agosto
de 2015, que “Homologa Resultado do Processo Seletivo
Simplificado da Secretaria Municipal de Educação – Edital
N.º 01/2015”.

IX - Comprovante de residência;
X - Comprovante de conta bancária;
XI - Cópia autenticada da formação acadêmica/titulação;
XII - Declaração de não acumulação de cargo público;
XIII – Cópia autenticada do comprovante de quitação com
o serviço militar, no caso de ser candidato do sexo masculino;
XIV - Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;
XV - Certidão de nascimento dos filhos menores de 18
anos;
XVI - Cartão de Vacina dos filhos menores de 18 anos

R E S O L V E:

Art. 1.º - CONVOCAR os candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação - Edital N.º 01/2015, conforme relação constante no
Anexo Único que integra este Edital, para comparecer no
Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, situado à Praça Vicente Glazar, N.º 159, Bairro Glória, nesta Cidade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
no horário de 12h (doze horas) às 18h (dezoito horas) de
segunda-feira a quinta-feira e no horário de 7h (sete horas) às 13h (treze horas) na sexta-feira, para apresentar
os documentos exigidos e assinar o Contrato Administrativo de Prestação de Serviços em caráter temporário.

XVII - Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
XVIII - Declaração de dependentes para fins de Imposto
de Renda;
XIX - Certidão Negativa de Dívida à Fazenda Municipal;
XX - Número de telefone.

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

Secretaria Municipal de Administração, 14 de setembro de
2015.

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

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

I - Uma foto 3x4 recente;

NIVALDO COMETTI
Secretário Municipal de Administração

Anexo Único do Edital de Convocação para Contratação Temporária N.º 47/2015
CARGO: AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

II - Atestado de saúde ocupacional;
III - Cópia autenticada do CPF;
IV - Cópia autenticada do Documento de Identidade;
V - Cópia autenticada do Título de eleitor e comprovante

Nº de
Ordem

Nº da
Inscrição

Nome do
Candidato

Pontuação

Classificação

07

114

Marta D.
Pereira

3

7º
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HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando
de suas atribuições legais,

Nº de
Ordem

Nº da
Inscrição

Nome do
Candidato

Pontuação

09

131

Adriana Vinhati
Borghi

2

Classificação

R E S O L V E:
9º

ERRATA DO DECRETO 403/2015 - QUE NOMEIA SERVIDOR

Publicação Nº 24483

ERRATA
Decreto nº 403/2015 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, Edição 343 do dia 14/09/2015.
Onde se lê:
“Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
Estado do Espírito Santo, em 04 de setembro de 2015.”

Art. 1º - DESLIGAR do serviço público, por motivo de
aposentadoria, a servidora EDILENE KRUGER COUTO,
Matrícula 112, Professora “A” MAPA, Nível II, Referência
“12”, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Município
de São Gabriel da Palha, nos termos do art. 59, da Lei
718/1991 de 16/12/1991.
Art. 2º- O setor de pessoal da Secretaria Municipal de
Administração efetivará o desligamento, a partir do dia 10
de setembro de 2015.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de setembro de
2015.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Leia-se:
“Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
Estado do Espírito Santo, em 11 de setembro de 2015.”

PORTARIA Nº 873/2015 - DESLIGAMENTO

Publicação Nº 24513

PORTARIA Nº 873/2015 DISPÕE SOBRE O DESLIGAMENTO DO SERVIÇO ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA PÚBLICA EDILENE KRUGER
COUTO

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
em 14 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

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha
PORTARIA 034/2015 - NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO

Publicação Nº 24476

PORTARIA N° 034/2014 NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO.
ALDIVINO ANTUNES PINTO, Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
São Gabriel da Palha – ES, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEIA, RODRIGO ANTÔNIO MANUEL - Assistente de Informática, RENATO TIMM SIQUEIRA - Técnico
em Contabilidade e, FABRÍCIO CRISTIAN BASTO - Administrador/Analista De Sistemas, sob a Presidência do primeiro, comporem a COMISSÃO ESPECIAL para julgamento
da Proposta Técnica no Processo de Licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo TÉCNICA E PREÇO, do Ins

tituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de São Gabriel da Palha, de acordo com o art. 51 da Lei
nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO – Em sua ausência e impedimento,
o Presidente será substituído pelo Servidor RENATO TIMM
SIQUEIRA.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Diretor-Presidente, em 14 de setembro de
2015.
ALDIVINO ANTUNES PINTO
Diretor-Presidente
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São Roque do Canaã
Prefeitura
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2015

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, através do Pregoeiro Oficial, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de
quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a aquisição de material de construção para reforma da Quadra
da Vila Verde – localizada no bairro da Vila Verde, no Município São Roque do Canaã, em atendimento a Secretaria
Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 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 25/09/2015.
O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:
a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br.
b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da
Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à Rua
Lourenço Roldi, Nº88 – São Roquinho – São Roque do Canaã-ES.
Com fulcro no art. 32, §5º da Lei 8.666/1993, caso os
interessados julguem necessário, deverão solicitar cópia
reprográfica no endereço citado na alínea “b” acima, sendo
que a empresa deverá solicitar junto ao Núcleo de Atendimento ao Contribuinte-NAC a emissão do DAM (Documento de Arrecadação Municipal), pelo e-mail nacsrc@saorc.
com.br ou pelo telefone nº (027) 3729-1844, no valor de
R$ 3,15 (três reais e quinze centavos), devendo posteriormente apresentar o comprovante no setor de licitações.

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, através do Pregoeiro Oficial, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de
quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a aquisição de materiais elétricos a fim de serem utilizados na
manutenção corretiva na parte elétrica dos prédios públicos das escolas da Rede Municipal de Ensino de São Roque
do Canaã, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação do Município 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 14:00 do dia 25/09/2015.
O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:
a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br.
b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da
Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à Rua
Lourenço Roldi, Nº88 – São Roquinho – São Roque do Canaã-ES.
Com fulcro no art. 32, §5º da Lei 8.666/1993, caso os
interessados julguem necessário, deverão solicitar cópia
reprográfica no endereço citado na alínea “b” acima, sendo
que a empresa deverá solicitar junto ao Núcleo de Atendimento ao Contribuinte-NAC a emissão do DAM (Documento de Arrecadação Municipal), pelo e-mail nacsrc@saorc.
com.br ou pelo telefone nº (027) 3729-1844, no valor de
R$ 3,15 (três reais e quinze centavos), devendo posteriormente apresentar o comprovante no setor de licitações.

São Roque do Canaã – ES, 14 de Setembro de 2015.

São Roque do Canaã – ES, 14 de Setembro de 2015.

ALEXSANDRO FIORENTINI
Pregoeiro Oficial

ALEXSANDRO FIORENTINI
Pregoeiro Oficial

Publicação Nº 24504

Publicação Nº 24506

Serra
Prefeitura
CP 020/2015 - CONVOCAÇÃO

Publicação Nº 24480

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 020/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços
- CPL/SEOB CONVOCA as empresas habilitadas na
Concorrência Pública nº 020/2015: AGR Construções Ltda – EPP, AMF Construtora Ltda, Bertoli Construções Ltda – EPP, CMIL Construção e Manutenção Industrial
Ltda, Comér Construtora e Incorporadora Ltda, Compacta
Construções e Pavimentações Ltda, Cuco Comercial Parti-

cipações, Construções e Projetos Ltda, Deck Construtora e
Incorporadora Ltda, Destak Construtora e Incorporadora
Ltda, Duto Engenharia Ltda, Força Construtora Ltda, Potens Engenharia Construções e Serviços Ltda – EPP, Santa
Maria Engenharia Eireli – EPP, Scardine e Miranda Construções e Reformas Ltda – EPP, Telt Engenharia Ltda e Terra
Norte Construtora Eireli – EPP a comparecerem no dia
16/09/2015 às 10:00horas, para abertura das propostas comerciais, à rua D. Pedro II, nº 71, 2º pavimento,
Centro, Serra/ES. Telefone (27) 3291-5275.
Serra(ES), 14 de setembro de 2015
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB
www.diariomunicipal.es.gov.br
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ADITIVO DE CONTRATO

Publicação Nº 24494

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO
NÚMERO: 072/15 4º ADITIVO
CONTRATADO: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
OBJETO: EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E PEQUENAS
OBRAS NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO
ÂMBITO DA REGIONAL 03 – CIVIT.
OBJETIVO: REPLANILHAMENTO SEM ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO.
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constar também a última nota fiscal emitida e a próxima
em branco ou cópia do protocolo de entrega dos documentos à Secretaria Estadual da Fazenda – Sefaz, a Declaração
de Operações Tributáveis – DOT, de baixa ou transferência
e o respectivo comprovante do envio à Sefaz.
§ 2º Nas baixas de ofício, a Administração Tributária poderá solicitar os documentos descritos nos incisos deste
artigo.
Art. 4º Os documentos obrigatórios para a efetivação da
baixa de profissionais autônomos são:
I. a legitimidade do requerente;
II. comprovante de residência;
III. documentos pessoais;

DECRETOS

Publicação Nº 24495

DECRETO Nº 6517, DE 27 DE AGOSTO DE 2015
Regulamenta os procedimentos de suspensão e baixa da inscrição no Cadastro Mobiliário, conforme artigos 356 a 361 da Lei Municipal nº 3.833/2011 e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica
do Município e considerando o disposto nos artigos 356 a
361 da Lei Municipal nº 3.833/2011,
DECRETA:
Art. 1º A baixa da inscrição no Cadastro Mobiliário poderá
ser feita:
I. a requerimento do contribuinte ou de seu mandatário;
II. de ofício, por ato da Administração Tributária.
Parágrafo único. O pedido de baixa será submetido à
análise de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, exceto
quando tratar-se de baixa de profissional autônomo.

IV. comprovante de rendimentos relativo à época objeto
do pedido (Carteira de Trabalho – CTPS, contracheque,
etc), demonstrando vínculo empregatício ou similar;
V. declaração dos órgãos ligados à regulamentação do
exercício da atividade profissional desempenhada (CREA,
CAU, OAB, outros);
VI. decreto de transferência da outorga ou extinção de
permissão, no caso dos taxistas.
Art. 5º A baixa ou a suspensão da inscrição não extinguem os débitos existentes ou que venham a ser apurados
posteriormente, decorrentes das atividades do contribuinte, sem prejuízo da aplicação de sanções previstas em lei.
Art. 6º Admitir-se-á a baixa no Cadastro Mobiliário, retroativa, desde que inexistam indícios de fato gerador de
tributos, relativos ao período anterior ao do requerimento.
Art. 7º Até ser concluído o processo e registrada a baixa
no sistema, a inscrição será suspensa, não gerando mais
débito.
Art. 8º A suspensão da inscrição, a requerimento do contribuinte, seguirá o disposto nos artigos 2º e 3º, incisos I
a V deste Decreto.
Art. 9º A inscrição poderá ser suspensa de ofício, nas seguintes hipóteses:
I. deixar de apresentar as declarações previstas em lei ou
regulamento, por 180 dias;

Art. 2º A baixa da inscrição mobiliária de pessoa física ou
jurídica deverá ser requerida no Protocolo Geral e dirigida
à Divisão de Cadastro Mobiliário da Secretaria Municipal da
Fazenda, no prazo de até 30 dias do registrado no órgão
competente, de qualquer alteração ocorrida no instrumento constitutivo.

II. não apresentar movimentação econômica no período
de 2 anos;

Art. 3º Os documentos obrigatórios para a efetivação da
baixa, a requerimento do contribuinte, são:

V. apresentar qualquer suspensão ou baixa na Secretaria
Estadual da Fazenda - Sefaz e/ou na Receita Federal, independente da nomenclatura adotada.

I. o requerimento preenchido, detalhando os motivos do
pedido, assinado pelo responsável legal ou procurador;
II. documentos pessoais do requerente;
III. instrumento constitutivo atualizado (distrato social ou
alteração de endereço para outro município);
IV. procuração (se for o caso);

III. deixar de recolher regularmente os impostos, por 180
dias;
IV. deixar de recolher regularmente as taxas;

Parágrafo único. A inscrição suspensa poderá ser reativada, assim que sanadas as irregularidades que lhe deram
causa ou por requerimento do contribuinte, se a suspensão ocorreu a seu pedido, desde que não haja débitos.
Art. 10 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

V. as declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos,
anteriores ao pedido, para o caso de empresa sem movimentação;

Palácio Municipal em Serra, aos 27 de agosto de 2015.

VI. CNPJ com situação “baixado”, ou com alteração de endereço para outro município.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

§ 1º No pedido de baixa de comércio ou indústria deverá

Prefeito Municipal
www.diariomunicipal.es.gov.br
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DECRETO Nº 6575, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015
Nomeia Assistente Técnico - Sead.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica
do Município,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º
da Lei Municipal nº 2.360/2001,
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022/2015, destinada a contratação de empresa para
execução da obra de Melhoria e Ampliação da Iluminação
Pública da Avenida que liga Cidade Continental a Bicanga,
neste Município.
Empresa Vencedora: Eletric Eletricidade Comércio e
Serviços Ltda - EPP
Valor: R$ 764.629,02

Serra(ES), 14 de setembro de 2015.

DECRETA:
Art. 1º Nomeia ROZIANE RAMOS DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5
da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Sead, com remuneração e atribuições previstas
em leis específicas.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 14 de setembro de 2015.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Comissão Permanente de Licitação/SEOB

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação/SEOB, torna público o resultado da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
023/2015, destinada a contratação de empresa para
execução da obra de Melhoria e Ampliação da Iluminação
Pública da Rodovia ES 010, neste Município.
Empresa Vencedora: Salvador Engenharia Ltda.
Valor: R$ 1.309.228,98

Prefeito Municipal

Serra(ES), 14 de setembro de 2015.

PE 153-15 SESA/SERRA

Publicação Nº 24509

Comissão Permanente de Licitação/SEOB

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, torna público a realização da licitação, na modalidade: "PREGÃO
ELETRONICO", do tipo: MENOR PREÇO. O edital estará
disponível no site http://licitações-e.com.br

RESULTADO DE HABILITAÇÃO - CP 026/2015

Publicação Nº 24481

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 026/2015

Pregão eletrônico nº 153/2015
Processo nº. 31.854/2015
Licitação nº 601073
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FIO CIRURGICO) Inicio Sessão da Disputa:
30/09/2015 às 14:00

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação/SEOB, torna público o
resultado de habilitação da licitação em epígrafe.

EMPRESAS INABILITADAS:
Luciano N Lopes

Vitórialuz Construções Ltda e Alumini Engenharia S.A

Pregoeiro Oficial/SESA
EMPRESAS HABILITADAS:

RESULTADO CP 022 E CP 023/2015

Publicação Nº 24482

Ative Engenharia Ltda, Eletric Eletricidade Comércio e Serviços Ltda-PP, Salvador Engenharia Ltda e SRE Engenharia
e Construções Ltda.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação/SEOB, torna público o resultado da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº

Serra(ES), 14 de setembro de 2015.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB
www.diariomunicipal.es.gov.br

15/09/2015 (Terça-feira)
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Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
PORTARIA Nº 180

Publicação Nº 24478

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, no uso de suas atribuições
legais, considerando o disposto no Art 83, item III da Lei
2818/05, resolve:

dos Municípios do Espírito Santo DOM/ES em 10/09/2015.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos retroagidos a
02/09/2015, ficando revogadas as disposições em contrario.
Serra, 11 de setembro de 2015.

PORTARIA Nº 180/2015
Alexandre Camilo F. Viana

Art. 1º. Tornar sem efeito a Portaria nº 176/2015 que criou
a COMISSÃO PARA O PLANO DE AÇÃO DE BOAS PRÁTICAS
DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, publicada no Diário Oficial

Diretor Presidente

Viana
Prefeitura
DECRETO 225-2015 CONCEDER AREA DE TERRA NO
CEMITERIO

Publicação Nº 24466

DECRETO N° 225/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais e de acordo com
o disposto no artigo 147 da Lei Municipal 1.897/2006, e
tendo em vista o que consta do processo administrativo
n.º 5836/2015.

DECRETO 231-2015 DOAÇÃO DE AREA DE TERRA NO
CEMITERIO

Publicação Nº 24467

DECRETO N° 231/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais e de acordo com o disposto nos artigos 147 e 148 da Lei Municipal 1.897/2006 e
processo administrativo n.º 2672/2013.
DECRETA:

DECRETA:
Art. 1° - Conceder a Sra. CÉLIA IZABEL DE MIRANDA
– CPF n.º 838.735.977-72, o uso de área de terra no cemitério de Viana Sede, onde encontram-se sepultados os
restos mortais de MELANIA GOMES ALMEIDA, falecida em
17/04/2015, conforme consta registrado às folhas 153, no
livro nº 02.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Art. 1° - DOAR, em caráter perpétuo ao Sra. BENEDITA DE
ALMEIDA SILVA – CPF n.º 764.786.107-72, área de terra
no cemitério do bairro Eldorado, no Município de Viana, onde
encontra-se sepultados os restos mortais de ANTONIO DIVINO DA SILVA, falecido em 03/04/2010, conforme consta
registrado às folhas 006 - verso, no livro de registro do cemitério do bairro Eldorado, no Município de Viana.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana, ES, 28 de agosto de 2015.
Viana-ES, 31 de agosto de 2015
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’ OLIVEIRA JUBINI

JAQUELINE D’ OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
www.diariomunicipal.es.gov.br
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DECRETO 232-2015 CONCEDER TITULO DE PERPETUIDADE

Publicação Nº 24468

DECRETO N° 232/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais e de acordo com o disposto nos artigos 147 e 148 da Lei Municipal 1.897/2006 e
processo administrativo n.º 4731/2013.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Viana ES, 04 de setembro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA
Prefeito Municipal de Viana
Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.

DECRETA:

Art. 1° - Conceder o Título de Perpetuidade a Sra. MONIQUE RODRIGUES DA SILVA – CPF n.º 139.767.55788, no cemitério do Bairro Vila Bethania, no Município de
Viana, onde encontram-se sepultados os restos mortais
de MAYCON GABRIEL RODRIGUES CALDEIRA, falecido em
19/03/2009, conforme consta registrado às folhas 012, no
livro de registro do cemitério do bairro Vila Bethania.

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

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

Viana-ES, 31 de agosto de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.
JAQUELINE D’ OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO 238 -2015 EXCLUI E INCLUI NO RECURSOS FISCAL

Publicação Nº 24453

DECRETO Nº 238/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no art.
60, Inciso VI da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º EXCLUIR, CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA - Presidente, do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, constituído através do Decreto nº 049/2015.
Art. 2º INCLUIR, VANUZA LOVATI, no referido Conselho
Municipal de Recursos Fiscais, em substituição a Servidora
mencionada no Art. 1º deste Decreto.

JAQUELINE D’ OLIVEIRA JUBINI
Secretária Municipal de Administração

ERRATA (PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 000034-15)

Publicação Nº 24488

ERRATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2015
ONDE SE LÊ:
3.1.1 - Os envelopes (PROPOSTA E HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão deverão ser entregues até às 08h30min
do dia 17 de setembro de 2015, no Protocolo Geral, localizado no 1º andar do prédio da PMV, na Avenida Florentino
Ávidos, nº 01, Centro, Viana, Espírito Santo.
LEIA-SE:
3.1.1 - Os envelopes (PROPOSTA E HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão deverão ser entregues até às 13h30min
do dia 17 de setembro de 2015, no Protocolo Geral, localizado no 1º andar do prédio da PMV, na Avenida Florentino
Ávidos, nº 01, Centro, Viana, Espírito Santo.
ONDE SE LÊ:
3.2.1 - A abertura desta licitação ocorrerá no dia 17 de setembro de 2015, às 10h00min, na sala da Comissão de Licitação, localizada no 2º andar do prédio da PMV, na Avenida Florentino Ávidos, nº 01, Centro, Viana, Espírito Santo.
LEIA-SE:
3.2.1 - A abertura desta licitação ocorrerá no dia 17 de setembro de 2015, às 14h00min, na sala da Comissão de Licitação, localizada no 2º andar do prédio da PMV, na Avenida Florentino Ávidos, nº 01, Centro, Viana, Espírito Santo.
ONDE SE LÊ:
7.1 - O credenciamento ocorrerá na mesma data do Pregão, das 09h30min às 10h00min.
LEIA-SE:
7.1 - O credenciamento ocorrerá na mesma data do Pregão, das 13h30min às 14h00min.
Informações pelo telefone (27) 2124-6731 de 08h00 às
17h00, no endereço: Avenida Florentino Ávidos, nº 01 Centro ou pelo e-mail: licitacao@viana.es.gov.br. Edital
no site www.viana.es.gov.br.
Viana, ES, 14 de setembro de 2015.
Dayane Cassandri Eller
Pregoeira - 1ª CPL
www.diariomunicipal.es.gov.br
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ERRATA (PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 000042-15)

Publicação Nº 24493

ERRATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 000042/2015
ONDE SE LÊ:
7.1 - O credenciamento ocorrerá na mesma data do Pregão, das 09h30min às 10h00min.
LEIA-SE:
7.1 - O credenciamento ocorrerá na mesma data do Pregão, das 08h30min às 09h00min.
Informações pelo telefone (27) 2124-6731 de 08h00 às
17h00, no endereço: Avenida Florentino Ávidos, nº 01 Centro ou pelo e-mail: licitacao@viana.es.gov.br. Edital
no site www.viana.es.gov.br.
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PORTARIA 1.139-2015 AVERBAÇÃO

Publicação Nº 24465

PORTARIA Nº 1.139/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana, processo n° 11091/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Averbar na ficha funcional nº 017985-01, do servidor JORGE LUIZ DAVEL, o período de 05 (cinco) anos,
08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias, conforme certidão
emitida pelo INSS, para efeito de aposentadoria.

Viana, ES, 14 de setembro de 2015.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dayane Cassandri Eller
Pregoeira - 1ª CPL

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

PORTARIA 1.138-2015 AVERBAÇÃO

Publicação Nº 24464

PORTARIA Nº 1.138/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo

Viana, 27 de agosto de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA
Prefeito Municipal de Viana

61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana, processo n° 10400/2015.
RESOLVE:
Art. 1º - Averbar na ficha funcional nº 017706-01, do ser-

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.
JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
Secretária Municipal de Administração

vidor EDILSON DE ALMEIDA, o período de 18 (dezoito)
anos e 04 (quatro) dias, conforme certidão emitida pelo
INSS, para efeito de aposentadoria.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Viana, 27 de agosto de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA
Prefeito Municipal de Viana
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.
JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA 1.140-2015 AVERBAÇÃO

Publicação Nº 24463

PORTARIA Nº 1.140/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana, processo n° 11599/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Averbar na ficha funcional nº 051560-01, da servidora ROSANGELA MARIA MARINELI JANUTHE, o período de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze)
dias, conforme certidão emitida pelo INSS, para efeito de
aposentadoria.
www.diariomunicipal.es.gov.br
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Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER, na forma do artigo 128, da Lei Municipal n.°1.596/2001, e parágrafos, à servidora CÉLIA
RAMOS SANTANA, ocupante do cargo efetivo de Professor, matrícula funcional n.º 024289-01, 02 (dois) anos de
licença, para trato de interesses particulares, sem remuneração.

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

Viana, 27 de agosto de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Prefeito Municipal de Viana

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.

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

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

Viana-ES, 10 de setembro de 2015.

Secretária Municipal de Administração
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PORTARIA 1.171-2015 LICENÇA SEM VENCIMENTO

Publicação Nº 24456

PORTARIA Nº 1.171/2015

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e
de acordo com o processo administrativo n.º 10789/2015,

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 1.172-2015 RESULTADO ESTAGIO PROBATORIO

Publicação Nº 24454

PORTARIA Nº 1.172/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61,
inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana:
CONSIDERANDO o que preconiza o § 4º do artigo 41 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO os termos do Edital de Concurso Público nº 01/2010;
CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 098/2014;
CONSIDERANDO a Portaria nº 386/2015, que institui Comissão de Avaliação de Estágio Probatório;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica divulgado o resultado da avaliação do estágio probatório dos servidores abaixo relacionados:

www.diariomunicipal.es.gov.br

15/09/2015 (Terça-feira)
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MATRÍCULA

PROCESSO

RESULTADO DA
AVALIAÇÃO

Lisiany Cristina Silva Costa

024667-01

11286/2015

APROVADO

Fernanda Moura Assis

025323-01

11287/2015

APROVADO

Ademar da Costa

022906-02

12475/2014

APROVADO

Luciana da Silva Pimentel

024689-01

3436/2015

APROVADO

José Augusto Cogo

025140-01

11292/2015

APROVADO

Sirleia Maria da Silveira

024665-01

11200/2015

APROVADO

Gleiciane Helmer Buback Jacob

024312-01

12479/2014

APROVADO

Zaira dos Santos Gonçalves

024219-01

15645/2014

APROVADO

SERVIDOR

Art. 2º - O servidor poderá interpor Recurso ao resultado da avaliação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da publicação, dirigido ao Prefeito Municipal, que após ouvir a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, decidirá a matéria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Viana-ES, 10 de setembro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.
JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 1.178-2015 LOCALIZA SERVIDOR

Publicação Nº 24489

PORTARIA Nº 1.178/2015
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida
pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Viana,

RESOLVE:

Art. 1° - LOCALIZAR, a Servidora SIMONE TURETA DE MORAES, na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Assinatura.
Viana, 14 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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RESCISÃO JOSE GOTARDO SPADETO
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ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO
CONTRATO Nº 494/2013
O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº.
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir
o Contrato Administrativo do(a) Srº(a) DAMASO DE ALMEIDA RANGEL , exercendo a função de MÉDICO, lotado(a) na Secretaria Municipal de SAÚDE a partir do dia
10/09/2015.
Viana/ES, 14 de setembro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO
CONTRATO Nº 013/2011
O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº.
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir
o Contrato Administrativo do(a) Srº(a) JOSE GOTARDO
SPADETO, exercendo a função de MÉDICO, lotado(a) na
Secretaria Municipal de SAÚDE a partir do dia 10/09/2015.
Viana/ES, 14 de setembro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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CONTRATO Nº 452/2012

CONTRATO Nº 518/2012.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº.
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir
o Contrato Administrativo do(a) Srº(a) EDER PEREIRA
KEFFLER , exercendo a função de MÉDICO, lotado(a) na
Secretaria Municipal de SAÚDE a partir do dia 10/09/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº.
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir
o Contrato Administrativo do(a) Srº(a) JULIANO BOTECCHIA PASSAMAN, exercendo a função de MÉDICO, lotado(a) na Secretaria Municipal de SAÚDE a partir do dia
10/09/2015.

Viana/ES, 14 de setembro de 2015.

Viana/ES, 14 de setembro de 2015.
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