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Consórcios Intermunicipais
Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES
RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 001/2012

Publicação Nº 28196

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 001/2012.
PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012.
Contratante: Consórcio Público da Reg. Noroeste - Cim Noroeste.
Contratada: RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA EPP.
CLÁUSULA PRIMEIRA – 1.1 Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato pelo período de 12 meses.
CLÁUSULA SEGUNDA - 2.1 - Fica reajustado em 8,358%, os valores da cláusula terceira do contrato de acordo
com a variação anual do IGPM-FGV, conforme disposto na cláusula sexta do instrumento original, passando os
valores contidos na clausula terceira do referido contrato a vigorar na forma abaixo descrita: 2.2.1 - O preço para o
fornecimento do ITEM II conforme termo de referencia – MANUTENÇÃO MENSAL E ASSESSORIA TÉCNICA
NO SISTEMA DE GESTÃO DO CONSÓRCIO para a Sede do Consórcio, Municípios e Prestadores será o valor
mensal de R$ 2.928,21(dois mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), totalizando o valor anual de R$
35.138,52(trinta e cinco reais e cinqüenta e dois centavos).2.2.2 - O preço para o fornecimento do ITEM III do termo
de referencia (LICENCIAMENTO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM
SAÚDE PÚBLICA para o (s) município (s) será parcelado em 4 (quatro) parcelas fixas, conforme detalhamento a
seguir abaixo:
Faixa de Habitantes
De

Até

VALOR LICENCIAMENTO,
MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E
IMPLANTAÇÃO

01

25.000

R$ 9.370,26

25.001

40.000

R$ 14.055,39

40.001

60.000

R$ 23.425,65

60.001

80.000

R$ 25.768,22

80.001

200.000

R$ 29.282,06

Faixa de Habitantes
PARCELAS FIXAS MENSAIS DE:

De

Até

1

25.000

2.928,21

25.001

40.000

4.099,49

40.001

60.000

4.685,12

60.001

80.000

5.270,77

80.001

200.000

6.442,05

2.2.3 - O preço mensal para o fornecimento do ITEM IV do termo de referencia – MANUTENÇÃO MENSAL E
ASSESSORIA TÉCNICA NO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA para os municípios será o constante do
quadro abaixo, conforme numero de habitantes do município:
CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato primitivo ao presente Termo Aditivo.
E assim por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes, a seguir, firmam o
presente ter aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
Aguia Branca ES, 26 de outubro de 2015.
José Geraldo Guidoni
Presidente do CIM NOROESTE

www.diariomunicipal.es.gov.br
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Afonso Cláudio
Prefeitura
ERRATA DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº
001/2015

Publicação Nº 28193

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
ERRATA

o n° 20150049765 em 25 de fevereiro de 2015, sendo
esta a única do estado do Espírito Santo a prestar a assistência técnica e comercializar peças e serviços, conforme
declaração fornecida pela VOLVO DO BRASIL VEICULOS
LTDA.

Extrato do Termo de Aditivo nº 001-2015 referente ao
contrato nº 109/2014 com a empresa Audatex Brasil
Serviços Ltda

Afonso Cláudio – ES, 27 de outubro de 2015.

publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espirito Santo no dia 05 de Outubro de 2015

Jonas Caliman Bragatto
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos .

Onde se LÊ:
1.1 – O presente termo aditivo tem por objetivo a
prorrogação do contrato acima mencionado pelo período
de 12 (doze) meses, contados a partir de 02 de outubro de
2015,com vencimento previsto para o dia 02 de outubro
de 2016.
LEIA-SE:
1.1 – O presente termo aditivo tem por objetivo a
prorrogação do contrato acima mencionado pelo período
de 02 (dois) meses, contados a partir de 02 de outubro de
2015,com vencimento previsto para o dia 31 de dezembro
de 2015.
Prefeitura Municipal de Afonso Claudio – ES 27 de outubro
de 2015.

Ratifico o ato de Inexigibilidade de Licitação nº 034/2015,
constante do Processo nº 007358/2015, para efetuar
serviços com revisão periódica de 1.500 horas de escavadeira Hidráulica Volvo Modelo EC 140 BLC série VCEC140BT0040578, atendendo a Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos.
Dotação
Orçamentária:
12.01.15.122.0012.2.131.33903900000.10000000-Recurso Ordinários.

Afonso Cláudio – ES, 27 de outubro de 2015.

Wilson Berger Costa
Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 034/2015

Publicação Nº 28168

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 034/2015

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito
Santo, através da solicitação n° 361/2015, protocolizado
sob o n° 007358/2015, torna público com fulcro no art.
25, inciso I, da Lei n° 8.666/93, bem como parecer da
Procuradora Geral do Município de Afonso Cláudio, conclui
pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação
da empresa TRACBEL S/A, no valor global de R$3.215,23
(tres mil, duzentos e quinze reais e vinte e três centavos),
para efetuar serviços com revisão periódica de 1.500 horas de escavadeira Hidráulica Volvo Modelo EC 140 BLC série VCEC140BT0040578, atendendo a Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Urbanos, de acordo com a declaração
protocolada na Junta Comercial do Est. do Esp. Santo, sob
www.diariomunicipal.es.gov.br
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Água Doce do Norte
Prefeitura
PORTARIA Nº 610/2015

Publicação Nº 28207

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE

cretário municipal de saúde no memorando nº 831/20015
(em anexo) com relação ao Dr. Marcelo Gomes de Moura, farmacêutico-bioquímico desta municipalidade,
matrícula 5800.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 610/2015

Art. 2º. Nomear o controlador geral do município, Sr.
ZILTON CUSTÓDIO DA SILVA, Matrícula 6454, como
sindicante, cabendo instruir o processo com toda documentação necessária e apresentar relatório conclusivo dos
seus trabalhos apontando a ocorrência ou não dos fatos
recomendando uma das providências previstas nos incisos
I a III do artigo 160 da LCM 062/1997.

NOMEIA SINDICANTE PARA APURAÇÃO DE FALTA
GRAVE DE SERVIDOR.
Art. 3º. A sindicância deverá se processar observando a
LCM 062/1997 e a Instrução Normativa SCI nº 014/2014.
O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e na forma da lei...

CONSIDERANDO que neste dia do corrente a ano o secretário municipal de saúde solicitou a tomada de providências para apuração da conduta do Dr. Marcelo Gomes
de Moura, farmacêutico-bioquímico desta municipalidade,
matrícula 5800, tendo em vista notícia trazida por meio do
OF/PJGADN/Nº. 230/15, do Excelentíssimo Promotor de
Justiça desta Comarca, de que o mesmo “não está abrindo
a Farmácia para atendimento das pessoas e retiradas de
medicamentos”;

CONSIDERANDO que a Farmácia Cidadã, órgão no qual é
lotado o servidor, deve estar aberta ao público das 07:30
às 17:00, com uma hora e meia de intervalo para almoço;

CONSIDERANDO que por disposição expressa do art. 15,
§1º da Lei Federal 5.991, de 17 de dezembro de 1973, a
presença do farmacêutico durante o horário de funcionamento da farmácia é obrigatória;

Art. 4º. Todas as áreas do poder executivo municipal darão amplo acesso ao sindicante e lhe prestarão todas as
informações que solicitar para instrução do processo, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis.

Art. 5º. Nos termos do artigo 160, Parágrafo único da LCM
062/1997, a sindicância deverá ser concluída no prazo de
90 (noventa) dias, com a apresentação do relatório a que
se refere o art. 2º.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, aos 16 de outubro do ano de 2015.
PAULO MÁRCIO RIBEIRO LEITE
Prefeito Municipal

RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar sindicância, nos termos do artigo 157
da Lei Complementar Municipal – LCM nº 062, de 16 de
dezembro de 1997, para apurar os fatos narrados pelo sewww.diariomunicipal.es.gov.br
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Aracruz
Prefeitura
6º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 247/2011

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 3.457.725,33 (três
milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e
vinte e cinco reais e trinta e três centavos).

6º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 247/2011

HOMOLOGADO EM: 26/10/2015.

Publicação Nº 28191

PROCESSO Nº 11.588/2011

Aracruz/ES, 27 de outubro de 2015.

LOCATÁRIO: Município de Aracruz - ES
LOCADOR: LUIZ FREDERICO VIEIRA MACHADO CYPRIANO
OBJETO: Proceder a rerratificação dos itens 1.2
e 1.2.1 da Cláusula Primeira do 5º Termo Aditivo
Contratual (fls. 357/358) considerando pedido da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho (fl.
373).
Onde se lê: “1.2. O valor estimado referente aos
12 (doze) meses contratados será de R$ 39.212,52
(trinta e nove mil, duzentos e doze reais e cinquenta
e dois centavos).
“1.2.1. O reajuste do valor pactuado será aplicado
pelo IGP-M acumulado nos últimos doze meses,
através de Termo de Apostilamento (art. 65, § 8º da
Lei nº 8.666/93)”.
Ler-se-á: “1.2. O valor estimado referente aos
12 (doze) meses contratados conforme reajuste
de valor baseado no cálculo atualizado do IGP-M
será de R$ 42.174,60 (quarenta e dois mil, cento e
setenta e quatro reais e sessenta centavos), sendo
o valor mensal equivalente a R$ 3.514,55 (três mil,
quinhentos e quatorze reais e cinquenta e cinco
centavos)”.
Data da Assinatura: 22/10/2015

João Cleber Bianchi
Secretário de Obras e Infraestrutura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 120/2015

Publicação Nº 28208

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
O Secretário de Esporte, Lazer e Juventude, no uso de
suas atribuições legais, torna público a homologação do:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2015.
Processo nº 6.778/2015.
Objeto: Aquisição de aparelhos de exercícios físicos para
construção de academias populares no Município de Aracruz.
Empresa Vencedora:
- ASK LTDA EPP.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 59.800,00 (Cinquenta
e nove mil oitocentos reais).

Aracruz-ES, 27 de outubro de 2015.

HOMOLOGADO EM: 16/10/2015.

Maria de Fátima Furtado Nunes
Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho Interina
Decreto nº 29.663. de 17/06/2015

Aracruz, 27 de outubro de 2015.
Sérgio Cunha Carvalho
Secretário de Esporte, Lazer e Juventude

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2015

Publicação Nº 28272

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
O Secretário de Obras e Infraestrutura no uso de suas
atribuições legais torna pública a homologação da:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2015.
Processo administrativo nº 16.055/2014.
Objeto: Contratação de empresa para execução dos
serviços de Drenagem, Pavimentação e Esgoto Sanitário
no Bairro Jardins, Aracruz-ES.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 128/2015

Publicação Nº 28205

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
O Secretário de Transportes e Serviços Urbanos no uso de
suas atribuições legais torna pública a homologação do:
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 128/2015
Processo nº 12.078/2015
Objeto: Aquisição de manilhas.

Empresa Vencedora:

Empresa Vencedora:

- GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP.

INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA EPP.
www.diariomunicipal.es.gov.br
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VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 204.336,75 (Duzentos
e quatro mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e cinco
centavos).
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Art. 1º Ficam anulados, os restos a pagar não processados
do exercício de 2014, no valor total de R$ 8.164,75, abaixo
descritos, a saber:

HOMOLOGADO EM: 21/10/2015
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Aracruz, 27 de outubro de 2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 25 de Setembro de 2015.

Jaime Borlini Júnior
Secretário de Transportes e Serviços Urbanos

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 134/2015

Publicação Nº 28265

DECRETO Nº 30.240

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 134/2015

DECRETO Nº 30.240, DE 20/10/2015.

Objeto: Aquisição de água mineral e gás de cozinha.
Abertura das
12/11/2015.

propostas:

às

12h00min

do

dia

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 12/11/2015.
Pregão Eletrônico SRP nº 135/2015
Objeto: Aquisição de marmitex.
Abertura das
12/11/2015.

propostas:

às

12h00min

do

Publicação Nº 28252

dia

CONCEDE A SERVIDOR DO MAGISTÉRIO A GRATIFICAÇÃO
DE TITULAÇÃO DE MESTRADO PELA CONCLUSÃO DO CURSO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ITEM II DO ARTIGO 36
DA LEI Nº 3.356, DE 20/10/2010.

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 12/11/2015.
Editais: disponibilizados nos sites PMA: www.aracruz.es.
gov.br e Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br

DECRETA:

Email: pregao@aracruz.es.gov.br.

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos – Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município
de Aracruz, autorizada a conceder o adicional de 10%
(dez por cento), sobre o vencimento do Servidor MARCELO JOSÉ DE SOUZA, Matrículas nº 6169, Cargo Professor, Nível II, Padrão E, referente a conclusão do Curso de
Mestrado em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Regional, conforme documento contido no Processo nº
13701/2015, a partir de 05/10/2015.

Aracruz/ES, 27 de outubro de 2015.

DECRETO Nº 30.152

Publicação Nº 28256

DECRETO Nº 30.152, DE 25/09/2015.

ANULA RESTOS A PAGAR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE
2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos no dia 05/10/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Outubro de 2015.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE
MARÇO DE 1964 E LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04 DE
MAIO DE 2000, TENDO EM VISTA A NÃO EFETIVAÇÃO DAS
DESPESAS EMPENHADAS.

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

ACÁCIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA
DECRETA:

Secretária de Educação

www.diariomunicipal.es.gov.br
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DECRETO Nº 30.242

Publicação Nº 28199

DECRETO Nº 30.242, DE 21/10/2015.
REVOGA NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAIS APROVADOS 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.
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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.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 21 de Outubro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETA:
Art. 1º Ficam revogadas no Decreto nº 30.009, de
26/08/2015, as nomeações dos Profissionais abaixo descritos, aprovados no Concurso Público nº 002/2011-PMA/
ES, para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL - NÍVEL VII - PADRÃO “A”, por não ter tomado posse no prazo lega.l
CANDIDATO

DECRETO Nº 30.244

Publicação Nº 28202

DECRETO Nº 30.244, DE 21/10/2015.
REVOGA NOMEAÇÃO DE 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.

FLAVIANE NEVES SIQUEIRA
JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES

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

DECRETA:

Prefeitura Municipal de Aracruz, 21 de Outubro de 2015.

Art. 1º Fica revogado no Decreto nº 30.021, de 28/08/2015,
a nomeação da Profissional abaixo descrita, aprovada no
Concurso Público nº 002/2011-PMA/ES, no respectivo cargo por não ter tomado posse no prazo legal.

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30.243

CANDIDATO

CARGO

KIVEA TATIANA TABANEZ
GOMES
Publicação Nº 28201

DECRETO Nº 30.243, DE 21/10/2015.
NOMEIA PROFISSIONAIS APROVADAS 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.

ASSISTENTE SOCIAL - NÍVEL VII
- PADRÃO “A”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 21 de Outubro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os Senhores abaixo descritos,
aprovados no Concurso Público nº 002/2011, para exercer
o cargo efetivo de ASSISTENTE SOCIAL - NÍVEL VII - PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da
Prefeitura Municipal de Aracruz.
CLASSIFICAÇÃO

NOME

77º

ALDA PORTO

78º

LUZIA FRANÇA TEIXEIRA

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar

DECRETO Nº 30.245

Publicação Nº 28203

DECRETO Nº 30.245, DE 21/10/2015.
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, para exercer o carwww.diariomunicipal.es.gov.br
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go efetivo de ASSISTENTE SOCIAL - NÍVEL VII - PADRÃO
“A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Aracruz.
CLASSIFICAÇÃO
79º
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DECRETO Nº 30.247

Publicação Nº 28254

DECRETO Nº 30.247, DE 21/10/2015.

NOME
MARIA DA PENHA SOUZA MELO

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.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 21 de Outubro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL NA ÁREA
DE SAÚDE POR TEMPO DETERMINADO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NAS LEIS Nº.
2.994, DE 15/02/2007 E SUAS ALTERAÇÕES, N° 3.295,
DE 07/04/2010, E SUAS ALTERAÇÕES, N.º 3.922, DE
18/06/2015, E SUA ALTERAÇÃO E RESULTADO FINAL
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 29.906, DE
03/08/2015.

Prefeito Municipal
DECRETA:

DECRETO Nº 30.246

Publicação Nº 28253

DECRETO Nº. 30.246, DE 21/10/2015.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL APROVADO NO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMAD 001/2015.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº 2.994,
DE 15/02/2007 E SUA ALTERAÇÃO, LEI Nº 3.862, DE
12/11/2014.
DECRETA:
Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos – Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de
Aracruz, autorizada a proceder a contratação por tempo
determinado da Senhora MARCELA SIQUEIRA CAMPOS, no
cargo de AGENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA, período
de 15/10/2015 a 14/10/2016 carga horária de 44h e salário de R$ 1.198,10 para atender a Secretaria de Administração e Recursos Humanos – SEMAD, conforme classificação 36º no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMAD
Nº 001/2015, conforme Memorando/GAP Nº 1726/2015.

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria
de Administração e Recursos Humanos do Município de
Aracruz, autorizada a proceder a contratação por tempo
determinado dos Senhores constantes do Quadro de
Contratação anexo, no período, nas funções, carga horária
e respectivos salários, com exercício na Secretaria de
Saúde – SEMSA, conforme classificação obtida no Processo
Seletivo Simplificado – Edital nº 01/2015, conforme
Memorando GAP nº 1700/2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a data respectiva de
cada profissional constante no Quadro de Contratação
anexo.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 21 de Outubro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
NALVA BERNADETE BARROS DE AMORIM

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15/10/2015.

Secretária de Saúde

Prefeitura Municipal de Aracruz, 21 de Outubro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
EIDMILSON ANTONIO GAMBARTI
Secretário de Administração e
Recursos Humanos
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DECRETO Nº 30.247 - ANEXO

Publicação Nº 28255

ANEXO
QUADRO DE CONTRATAÇÃO
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – 40 HORAS/SEMANAIS
COLOCAÇÃO

MATRICULA

27

27205

NOME

PERÍODO

ANDREA GRATZ LYRIO

SALÁRIO

16/10/2015 à 15/10/2016

1.043,28

ENFERMEIRO- 40 HORAS/SEMANAIS
COLOCAÇÃO

MATRICULA

NOME

PERÍODO

64

27204

GIURCILENE PEREIRA DE BORTOLI

SALÁRIO

16/10/2015 à 15/10/2016

2.432,13

FARMACÊUTICO – 40 HORAS/SEMANAIS
COLOCAÇÃO

MATRICULA

21

27202

NOME
SIMONE CALEFE TRASSI

PERÍODO

SALÁRIO

14/10/2015 à 13/10/2016

2.432,13

TÉCNICO EM ENFERMAGEM SALA DE VACINA – 40 HORAS/SEMANAIS
COLOCAÇÃO

MATRÌCULA

19

27203

NOME

NEIDIMAR DA SILVA

DECRETO Nº 30.248

Publicação Nº 28250

DECRETO Nº 30.248, DE 21/10/2015.

PERÍODO

SALÁRIO

15/10/2015 à 14/10/2016

1.555,11

Onde se lê:

Leia-se:

Retroativo a 01/09/2015

Retroativo a 01/09/2014

RETIFICA DECRETO QUE MENCIONA.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 25/09/2015.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 21 de Outubro de 2015.

DECRETA:

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

Art. 1º Fica retificado no Decreto nº 30.149, de 25/09/2015,
que dispõe sobre a permanência da Servidora CRISTINA
DOS SANTOS CALDEIRA, Matrícula 13167, no padrão de
vencimento em que se encontra, conforme Memorando
GRH nº 1702/2015, o seguinte :

EIDMILSON ANTONIO GAMBARTI
Secretário de Administração e
Recursos Humanos
www.diariomunicipal.es.gov.br
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DECRETO Nº 30.252
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DECRETA:

Publicação Nº 28260

DECRETO Nº 30.252, DE 22/10/2015.
PRORROGA CONTRATO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Art. 1º Fica nomeado o Senhor abaixo descrito, aprovado
no Concurso Público nº 001/2014- PMA/ES, para exercer o
cargo efetivo de ENGENHEIRO AGRÔNOMO – NÍVEL VII –
PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal
da Prefeitura Municipal de Aracruz, conforme Memorando
nº 1728/2015 GRH:
CLASSIFICAÇÃO

NOME

3º

LUCAS DA COSTA MONTEIRO

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 Profissional abaixo descrita, conforme Memorando
nº 488/2015-SEMSA:

Matr.
24571

Nome

Cargo

JEANY
POLEZELI

Fiscal de Vigilância
Sanitária
(Enfermeiro)

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.

Prorrogação
De:

Até:

01/11/2015

17/02/2016

Art. 2º O contrato acima prorrogado poderá ser encerrado
a qualquer tempo, conforme preconiza o art. 1º da Lei
3.374, de 09/12/2010, que inseriu o § 4º no Art. 9º da Lei
2.994, de 15/02/2007.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 22 de Outubro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeitura Municipal de Aracruz, 22 de Outubro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30.257

Publicação Nº 28257

DECRETO Nº 30.257, DE 22/10/2015.

EXCLUI SERVIDORA DO DECRETO Nº 30.225/2015.

Prefeito Municipal

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

NALVA BERNADETE BARROS DE AMORIM

DECRETA:

Secretária de Saúde

DECRETO Nº 30.253

Publicação Nº 28294

DECRETO Nº 30.253, DE 22/10/2015.

NOMEIA PROFISSIONAL APROVADO 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 .

Art. 1º Fica excluído do Decreto nº 30.225, de 16/10/2015,
que autorizou a rescisão de contrato de trabalho o nome
da Senhora MARINA LUGAO MORAES, Matrícula nº 23293,
conforme Memorando/GRH nº 1726/2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 16/10/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 22 de Outubro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 30.258

Publicação Nº 28259

DECRETO Nº 30.258, DE 22/10/2015.
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DECRETO Nº 30.260

Publicação Nº 28293

DECRETO Nº 30.260, DE 23/10/2015.

EXONERA SERVIDORA A PEDIDO.
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 exonerada, a pedido, a Servidora MARINA
LUGÃO MORAES, Matrícula nº 23293, do cargo efetivo de
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I - NÍVEL VII - PADRÃO “A , a
partir de 27/10/2015, conforme Processo nº 14272/2015.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 22 de Outubro de 2015.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIO
QUE MENCIONA
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS.
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, do
Estagiário abaixo descrito:
Nome
Lucas Da Rós Recla

Matrícula

Secretaria

A partir

24512

SEMAD

26/10/2015

MARCELO DE SOUZA COELHO
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Aracruz, 23 de Outubro de 2015.

DECRETO Nº 30.259

Publicação Nº 28296

MARCELO DE SOUZA COELHO

DECRETO Nº 30.259, DE 23/10/2015.

Prefeito Municipal
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.

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

Publicação Nº 28238

DECRETO Nº 30.261, DE 23/10/2015.
APROVA AS LISTAS NOMINAIS DE SERVIDORES CLASSIFICADOS PARA PROGRESSÃO POR MERECIMENTO.

DECRETA:

ENEDIR VIEIRA
MARTINS

DECRETO Nº 30.261

Mat

Secretaria

A partir

Processo

24768

SEMED

19/10/2015

14534/15

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 19/10/2015.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 23 de Outubro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

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 17 E SEGUINTES DA
LEI Nº. 2.897, DE 31/03/2006 E DECRETO Nº. 17.826, DE
21/02/2008.
DECRETA:
Art. 1º Ficam homologadas as Listas dos Servidores que
alcançaram a progressão por merecimento para os respectivos padrões, referente aos meses de Fevereiro/2015,
Abril/2015, Maio/2015, Junho/2015, Julho/2015, Agosto/2015, Setembro/2015, Outubro/2015 e Novembro/2015, que fazem parte deste Decreto, conforme MEMO
GRH Nº 1738/2015.
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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, 23 de Outubro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
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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

Matríc.

Exercício

A partir

Proces.

Cícera Gomes Lozer
Carara

24832

SEMED

03/11/2015

14615/15

EIDMILSON ANTONIO GAMBARTI
Secretário de Administração e
Recursos Humanos

DECRETO Nº 30.263

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Publicação Nº 28295

DECRETO Nº 30.263, DE 23/10/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 26 de Outubro de 2015.

EXONERA SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO, A PEDIDO.
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, 3.652, DE
05/04/2013 E 3.792, DE 14/04/2014.

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o Servidor ALEXSANDRE
BELARMINO, Matrícula 23197, do Cargo em Comissão de
Assessor de Gerenciamento de Projetos – Gabinete do Prefeito – GAP, Símbolo CC6, a partir de 30/10/2015, conforme Processo 14273/2015.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 23 de Outubro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30.264

Publicação Nº 28251

Publicação Nº 28229

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 o INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO
AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA., inscrita no CNPJ
sob o n°. 05.953.926/0001-15, no valor de R$ 53.680,00
(cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta reais), relativo
ao custeio de internação em atendimento à Decisão
Judicial, Processo Administrativo nº 10045/2014. 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.

DECRETO Nº 30.264, DE 26/10/2015.
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.

Aracruz, 27 de outubro de 2015.

NALVA BERNADETE BARROS AMORIM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE
DO MUNICIPIO DE ARACRUZ
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PORTARIA Nº 13.450

Publicação Nº 28249

PORTARIA Nº 13.450, DE 22/10/2015.
ESTABELECE NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO
ESCOLAR PARA MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL
PARA O ANO LETIVO DE 2016, NAS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ARACRUZ, LOCALIZADAS NA SEDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
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I - alunos do próprio bairro onde a escola está inserida que
tenham irmãos frequentando a escola;
II - alunos do próprio bairro onde a escola está inserida;
III - alunos dos bairros que fazem limites com o bairro da
escola;
IV - alunos de outros bairros do Município;
V - alunos de outros Municípios.
Art. 7º A inscrição para o Cadastro Escolar será realizada
pelo pai, mãe ou responsável pelo candidato, mediante
apresentação dos seguintes documentos:

RESOLVE:
Art. 1º O Cadastro Escolar será realizado com o objetivo
de proceder a chamada pública escolar visando a garantia
do ingresso dos candidatos à matrícula no Ensino
Fundamental, nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

I – original ou cópia da certidão de nascimento ou outro
documento que comprove sua identidade;
II

-

comprovante

de

escolaridade

original,

através

de histórico escolar ou de declaração, nos casos de
transferência ou retomada de estudos;

Art. 2º Caberá a Secretaria Municipal de Educação de
Aracruz realizar o Cadastro Escolar, com a participação da
comunidade em geral.

III - comprovante de residência original (conta de água,
luz e telefone para os proprietários e o contrato de aluguel
se for imóvel alugado).

Parágrafo único. Para o processamento do Cadastro
Escolar a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) deverá
organizar uma comissão para execução dos trabalhos.
Art. 3º As inscrições para a 1ª chamada do Cadastro
Escolar serão efetivadas no período de 03/11 a
20/11/2015, das 12h às 18h, no Setor de Cadastro
Escolar da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 4º Deverão inscrever-se no Cadastro Escolar os
candidatos às vagas de CI 06 anos (1º ano) para as Escolas
do Ensino Fundamental localizadas na sede do município
de Aracruz.
§ 1º A idade mínima para o cadastro é de 06 (seis) anos
completos ou a completar até 31/03/2016, conforme
legislação vigente.
§ 2º Os alunos concludentes da Educação Infantil,
provenientes de CMEB’s, terão suas vagas asseguradas em
continuidade na própria escola, no CI 06 anos (1º ano) do
Ensino Fundamental (com exceção dos alunos do grupo V
do CMEB Paulo Freire).
Art. 5º Os alunos concludentes de 5º ano da rede
municipal, terão suas vagas asseguradas em continuidade
na própria escola, quando essas possuírem os anos finais.
Parágrafo único. Caso a escola não ofereça o Ensino
Fundamental completo, o aluno deverá inscrever-se no
Cadastro Escolar.
Art. 6º Para definir a matrícula dos candidatos cadastrados
serão observados os seguintes critérios:

Parágrafo único. Os documentos serão devolvidos ao
candidato, no ato da inscrição.
Art. 8º Os diretores das Instituições de Ensino
Fundamental fornecerão ao Setor de Cadastro Escolar até
o dia 12/11/2015, o número de vagas disponível referente
ao CI 6 anos (1º ano) e 6º ano, para o ano letivo 2016.
Art. 9º Os pais/responsáveis dos candidatos inscritos no
Cadastro Escolar, deverão retornar ao Setor de Cadastro
Escolar no período de 14/12 a 18/12/15, das 12h às 18h,
para conhecimento da escola onde a vaga estará disponível
para efetivar a matrícula.
Art. 10. A Secretaria Municipal de Educação fará a 2ª
Chamada do Cadastro Escolar para oferecer nova
oportunidade para Cadastro de CI 06 anos (1º ano) no
período de 28 a 30/12/2015 e de 04 a 08/01/2016,
no horário de 12h às 18h.
Art. 11. O resultado da escola onde a vaga foi contemplada
será no período de 25 a 29/01/2016, das 12h às 18h, no
Setor do Cadastro Escolar da SEMED.
Parágrafo único. Perderá o direito à vaga pleiteada
o candidato cadastrado que não efetuar a matrícula no
prazo estabelecido no art. 6º da Portaria de Rematrícula e
Matrícula Ano letivo de 2016.
Art. 12. A partir do dia 02/01/2016, o resultado do
cadastro será no ato da inscrição no Setor de Cadastro
Escolar da SEMED.
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Art. 13. O período de matrícula será normatizado através
de Portaria específica.
Art. 14. Compete ao diretor da Instituição de Ensino,
primar pelo cumprimento das normas previstas nesta
Portaria, implicando em responsabilidade administrativa
sua inobservância.
Art. 15. Os casos não previstos nesta Portaria serão
decididos pela Comissão de Cadastro Escolar.
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se a Portaria nº 13.000, de
24/10/2014.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 22 de Outubro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.452

Publicação Nº 28236

PORTARIA Nº 13.452, DE 22/10/2015.
DEFINE CRITÉRIOS PARA LOTAÇÃO DE PROFISSIONAIS
DO MAGISTÉRIO PARA O ANO LETIVO 2016, EM CARÁTER
PROVISÓRIO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE ARACRUZ. O PREFEITO MUNICIPAL DE
ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
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d) profissional em exercício de outras funções;
e) profissional em cumprimento de mandato classista.
Art. 4º A lotação dos Profissionais do Magistério em função
de docência e de suporte pedagógico, nas Escolas da
Rede Municipal de Ensino, ocorrerá em caráter provisório,
respeitando a ordem de prioridades identificadas nas
seguintes situações:
I - Profissional do Magistério de duas matrículas na Rede
Municipal de Ensino que desejar desempenhar suas
funções na mesma Escola;
II - Profissional do Magistério portador de uma matrícula
na Rede Municipal de Ensino que desejar desempenhar
suas funções na Escola mais próxima de sua residência;
III - Profissional do Magistério em Estágio Probatório
desde que comprovada a necessidade de remanejamento
que atenda aos interesses do ensino;
IV - Profissional do Magistério na modalidade Educação
Especial da Rede Municipal de Ensino que desejar
desempenhar suas funções na Escola mais próxima de
sua residência desde que esta possua Sala de Recursos
Multifuncionais;
V - Profissional do Magistério em lotação na mesma escola
do ano anterior, desde que haja a vaga.
Parágrafo único. Em caso de dois ou mais candidatos
pleitearem a mesma vaga, o critério de desempate será
maior tempo de serviço na Rede Municipal e em seguida
mais idade.

RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer critérios para Lotação Provisória
de Profissionais Efetivos do Magistério da Rede Pública
Municipal de Ensino, por meio desta Portaria.
Art. 2º A Lotação Provisória que trata o artigo 1º destinase aos profissionais efetivos do Magistério, em funções
de docência ou pedagógica, que tenham necessidade de
realizar mudança de local de trabalho para atuação em
2016 na Rede Municipal.
Art. 3º A lotação dos profissionais efetivos do Magistério
de que trata esta Portaria, será provisória, com validade
até 31/12/2016 e estará condicionada à existência de
vagas. Serão consideradas as vagas decorrentes de:

Art. 5º As inscrições deverão ser feitas em formulário
específico (Anexo I) a partir de 01 de dezembro de 2015
e entregues na SEMED – Setor de Inspeção Educacional,
pelo diretor da Escola ou por outro profissional da escola
indicado por ele, até 04 de dezembro de 2015.
§1º A documentação relacionada pelo candidato, na ficha
de inscrição, deverá ser acondicionada em envelope,
juntamente com a referida ficha de inscrição, contendo na
parte externa o nome do candidato e a área de atuação. A
documentação a que se refere este parágrafo não poderá
conter rasuras.
§2º O candidato ocupante de 02 (dois) cargos deverá
inscrever-se
separadamente,
especificando,
no
requerimento, o número da matrícula referente ao vínculo
específico de cada cargo e área de atuação.

a) abertura de novas turmas após Concurso de Remoção;
b) desmembramento de turmas após o Concurso de
Remoção;

Art. 6º O processo de inscrição deverá ser instruído com:

c) profissional oficialmente afastado, exceto por Licença
Médica;

I – ficha de inscrição, conforme modelo próprio (anexo);
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II – cópia do contracheque;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

III – comprovante de residência.
PORTARIA Nº13.452 , DE 22/10/2015.
Art. 7º O documento que autoriza o encaminhamento de
Lotação Provisória estará disponível no período de 17 e
18/12/2015, de 13h às 18h, na Secretaria Municipal de
Educação. Este deverá ser entregue antes do término do
ano letivo 2015, à escola na qual foi localizado(a).

Parágrafo único. O candidato que não comparecer na
data estabelecida, no caput deste artigo, para pegar
o documento de encaminhamento, terá a sua Lotação
cancelada.

Art. 8º É responsabilidade do Setor de Inspeção
Educacional analisar o pedido de Lotação do Profissional
do Magistério, manifestando-se quanto à sua viabilidade
e conveniência pedagógica, prevalecendo o interesse do
ensino.

Art. 9º É de responsabilidade do Profissional lotado
provisoriamente, comunicar ao Diretor da escola onde
atua, antes do término do ano letivo de 2015, a sua
mudança de Lotação.

Art.10. Após o procedimento da Lotação Provisória não
será permitida nova lotação até o final do ano letivo de
2016, exceto por necessidade de reestruturação da Rede
de Ensino.

Parágrafo único. Havendo o retorno do Servidor Efetivo
ou alterações na organização da Escola, o professor que
estiver localizado nessa vaga será remanejado a critério da
SEMED ou retornará para a vaga em que é efetivamente
lotado.

Art. 11. O ato de lotação provisória terá validade até
31/12/2016, salvo quando ocorrer reassunção do titular,
redução de turma e/ou de carga horária.

Art.12. Os casos omissos nesta Portaria serão analisados
pelo Setor de Inspeção Educacional.

Art.13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário, em
especial a Portaria nº 12.999 de 24/10/2014.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 22 de Outubro de 2015.

ANEXO I
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO
DE LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA
2016
Ilm.ª Sr.ª Secretária Municipal de Educação,

Eu, ___________________________________________
________________________ ,profissional do magistério,
nascido(a) em ______/ ______ /______, efetivo(a)
com a matrícula Nº __________ ,lotado(a) na Escola
______________________________, no(a) ( ) Educação
Infantil ( ) Anos Iniciais ( ) Anos Finais, Componente
Curricular _____________________ ( ) Professor de
Suporte Pedagógico, assumi exercício em ____/____/____,
venho requerer LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA para o ano
letivo de 2016 na Escola:
1ª Opção ______________________________________
2ª Opção ______________________________________
MOTIVO: _________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Aracruz, ____de ______________de 2015.
Assinatura do Requerente

PORTARIA Nº 13.453

Publicação Nº 28235

PORTARIA Nº 13.453, DE 22/10/2015.
NOMEIA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DOS CONCURSOS
DE REMOÇÃO E DE LOTAÇÃO PROVISÓRIA DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PARA O ANO LETIVO DE
2016.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

RESOLVE:
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Art. 1º Designar as servidoras abaixo relacionadas,
para, sob a presidência da primeira, compor a Comissão
Especial de Trabalho encarregada de analisar e dar parecer
aos pedidos de remoção e de lotação provisória dos
profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino de
Aracruz no ano letivo de 2016.
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PORTARIA Nº 13.456

Publicação Nº 28298

PORTARIA Nº 13.456, DE 23/10/2015.
CRIA COMISSÃO ESPECIAL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 002/2015 E NOMEIA MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO.

ü Dalva Ricas de Oliveira – matrícula nº 1514
ü Maria Luzia Della Valentina – matrícula nº 2870
ü Rita de Cássia Pancieri Marino Thompson – matrícula nº
667
ü Jandira Cuzzuol Bolonese Falcão – matrícula nº 3286

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
ATENDENDO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO
SEMSU Nº 144/2015.

ü Maristela Pianca Cometti – matrícula nº 3584
Art. 2º Os serviços prestados pela Comissão não gerarão
aos integrantes da mesma quaisquer direitos ou vantagens
pessoais pelo exercício de suas atribuições.
Art. 3º A Comissão acima nomeada terá o período de
03/11/2015 a 30/12/2015 para conclusão dos trabalhos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 22 de Outubro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.454

RESOLVE:
Art. 1º Fica criada a Comissão Especial para Chamamento
Público nº 002/2015.
Art. 2º Nomear os Servidores abaixo relacionados, para
comporem a COMISSÃO ESPECIAL PARA CHAMAMENTO
PÚBLICO 002/2015, destinada a proceder o acompanhamento dos trabalhos do Chamamento Público para atendimento ao Processo nº 9.360/2015 – SEMED - HORTIFRUTIGRANJEIROS, conforme Memo. Nº 144/2015 – SEMSU,
a saber:
Função

Publicação Nº 28237

PORTARIA Nº 13.454, DE 22/10/2015.
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA
DA FAMÍLIA.

Nome

Matrícula

Presidente

Edson Wander Dambroz

996

Membro

Elyne Mara Devens Costalonga

652

Membro

Rubens Severo Borges

20225

Membro

Sebastião Maurastoni Pereira

22395

Art. 3º Os trabalhos realizados pela Comissão de que trata
esta Portaria, não serão remunerados e serão considerados de relevância pública.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
NOS TERMOS DO ART. 155 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI
Nº 2.898, DE 31/03/2006.

Art. 4º Este Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e vigerá até o encerramento do Chamamento
Público nº 002/2015.

RESOLVE:

Prefeitura Municipal de Aracruz, 23 de Outubro de 2015.

Art. 1º Conceder a Servidora abaixo descrita Licença por
Motivo de Doença em Pessoa da Família:
Nome

Matr.

Período

Proces.

Janete Maria
Trivilin Nunes

1019

13/10/2015 a
16/10/2015

12900/15

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.458

Publicação Nº 28297

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 13/10/2015.

PORTARIA Nº 13.458, DE 23/10/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 22 de Outubro de 2015.

PRORROGA LICENÇA MATERNIDADE.

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
NOS TERMOS DA LEI Nº. 3.446, DE 06/07/2011.
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RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias a Licença
Maternidade da Servidora JANAINA AFRO PEREIRA LOZER,
Matrícula nº. 16923, que exerce o Cargo de Professor, no
período de 02/02/2016 a 01/04/2016, conforme Processo
nº. 14395/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 23 de Outubro de 2015.
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Objeto: Aquisição de materiais para bebê, bebedouro e
telefone para atender a SEMDS, conforme especificações
constantes do Anexo I e Anexo II.
Prazo: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado,
atendendo aos interesses e conveniência da Administração,
obedecido o disposto no artigo 57 da Lei 8.666/93.
Valor: R$ 2.191,56 (Dois mil , cento e noventa e um reais
e cinquenta e seis centavos)
Data da assinatura: 20/10/2015
Aracruz/ES, 27 de outubro de 2015

MARCELO DE SOUZA COELHO
Maria de Fátima Furtado Nunes

Prefeito Municipal

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho Interina
Decreto nº 29.663 de 17/06/2015

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 103/2015

Publicação Nº 28227

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
A Secretária Municipal de Saúde no uso de suas atribuições,
torna público a homologação do:
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 103/2015
Processo nº 1841/2015
Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 207
/2015
Processo nº 6751/2015
Contratante: Município de Aracruz, representado pela
Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.
Contratado: MULTI COMPANY BRASIL TECNOLOGIA E
SISTEMAS LTDA

EMPRESAS VENCEDORAS:
ARTE SISTEMAS DO BRASIL LTDA, vencedora dos lotes
3, 5, 6, 7 e 8, no valor total de R$ 104.128,50.
CAMILA CRISTINA PEREIRA-ME, vencedora dos lotes 1
e 4, no valor total de R$ 12.409,20.

Objeto: Aquisição de materiais para bebê, bebedouro e
telefone para atender a SEMDS, conforme especificações
constantes do AnexoI e Anexo II.

TF LIMA PLAY 2 SPORTS ME, vencedora do lote 2, no
valor total de R$ 12.047,50.

Prazo: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado,
atendendo aos interesses e conveniência da Administração,
obedecido o disposto no artigo 57 da Lei 8.666/93.

V.S. INDUSTRIA E COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA,
vencedora do lote 10, no valor total de R$ 2.958,00.

Valor: R$ 1.887,90 (hum mil , oitocentos e oitenta e sete
reais e noventa centavos)

VALOR TOTAL DOS FORNECEDORES: R$ 131.543,20.

Data da assinatura: 20/10/2015

ADJUDICADO EM 20/10/2015
HOMOLOGADO EM 22/10/2015.

Aracruz/ES, 27 de outubro de 2015

Aracruz, 22/10/2015.

Maria de Fátima Furtado Nunes
Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho Interina

Nalva Bernadete Barros de Amorim

Decreto nº 29.663 de 17/06/2015

Secretária Municipal de Saúde

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº
206/2015

Publicação Nº 28200

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 206
/2015
Processo nº 6751/2015
Contratante: Município de Aracruz, representado pela
Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.
Contratado: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 210/2015

Publicação Nº 28292

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 210/2015
Processo nº 2.803/2015.
Contratante: Município de Aracruz, representado pelo
Secretário de Obras e Infraestrutura.
Contratada: BRUNETTI PROJETOS E INCORPORAÇÃO
LTDA ME.

www.diariomunicipal.es.gov.br

28/10/2015 (Quarta-feira)

DOM/ES - Edição N° 374

Página 18

Objeto: Contratação de empresa para reforma do Mercado Municipal, localizado à Rua Fiori Tercy, Centro, neste
Município.

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 208/2015

Valor: R$ 767.778,87 (setecentos e sessentas e sete mil
setecentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 208/2015

Prazo: 3.1 - O prazo de vigência do contrato fica fixado
em 300 (trezentos) dias, contados da assinatura do contrato.

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

3.2 - O prazo total para execução dos serviços fica fixado
em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.
Data da assinatura: 26/10/2015.

Publicação Nº 28279

Processo nº 7.736/2015.

Contratada: J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP.
Objeto: Contratação de empresa para conclusão da Construção de Escola Municipal Pluridocente Indígena na Aldeia
de Três Palmeiras, localizada no Município de Aracruz/ES.
Valor: R$ 689.999,99 (seiscentos e oitenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Aracruz/ES, 27 de outubro de 2015.

Prazo: 3.1 - O prazo de vigência do contrato fica fixado
em 300 (trezentos) dias, contados da assinatura do contrato.

João Cleber Bianchi
Secretário de Obras e Infraestrutura

3.2 - O prazo total para execução dos serviços fica fixado
em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.
Data da assinatura: 20/10/2015.

RESUMO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE
Nº 193/2015

Publicação Nº 28285

RESUMO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE
Nº 193/2015
Processo Adm nº 9487/2015

Aracruz/ES, 27 de outubro de 2015.

Acácia Gleci do Amaral Teixeira
Secretária de Educação

LOCATÁRIO: Município de Aracruz, representado pela
Secretaria de Saúde.
LOCADOR: JAYR MARTINS DA ROCHA
OBJETO: locação de um imóvel localizado na Rua Principal,
s/n, Santa Rosa, neste Município.
DO PRAZO: a presente locação dar-se-á pelo período de
90 (noventa) dias, admitindo-se prorrogação.
DO VALOR DA LOCAÇÃO E DA DOTAÇÃO:
-O valor mensal da referida locação é de R$ 891,58.
-Dotação orçamentária: código reduzido: 247, 9002-FMS,
1.0162: Desenvolvimento da Estrat. de Saúde da Família/
Unid. Básica de Saúde/elemento: 33903900/10 Outros
serviços de terceiros-Pessoa Física
Data da assinatura: 30/09/2015

Nalva Bernadete Barros de Amorim
Secretária de Saúde/Aracruz

www.diariomunicipal.es.gov.br

28/10/2015 (Quarta-feira)

DOM/ES - Edição N° 374

Página 19

DECRETO Nº 30.261 - ANEXO 1

Publicação Nº 28239

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ

Funcionários que Alcançaram Progressão
RETROATIVO A:

Pág.:

02/2015

1

1.1500.3.1
- GAS - GERENCIA DE ATENCAO A SAUDE
Matrícula
1018

Nome

Cargo

Nível Padrão

JANE MAURA DEL CARO CALIL

TA - AG. ADMINIST. III

VI - I

1.1900.1 - SEMIT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Matrícula
1092

Nome

Cargo

Nível Padrão

ELIEZER SILVA

TA - FISCAL III

VII - I

DECRETO Nº 30.261 - ANEXO 2

Publicação Nº 28240

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ

Funcionários que Alcançaram Progressão
RETROATIVO A:

Pág.:

04/2015

1

1.1400 - SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Matrícula
195

Nome

Cargo

Nível Padrão

ANGELA MARIA MANTOVANI DA SILVA

TA - AG. ADMINIST. III

VI - L

1.1600.61.6103
- PROFISSIONAIS ADM.(EF/CT/CC) LOTADOS NAS ESCOLA DE ENS.FUND.
Matrícula
660

Nome

Cargo

Nível Padrão

IVANETE HELENA CERRI

AGENTE ADMINISTRATIVO III

VI - J

DECRETO Nº 30.261 - ANEXO 3

Publicação Nº 28241

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ

Funcionários que Alcançaram Progressão
RETROATIVO A:

Pág.:

05/2015

1

1.1600.61.6103
- PROFISSIONAIS ADM.(EF/CT/CC) LOTADOS NAS ESCOLA DE ENS.FUND.
Matrícula

Nome

Cargo

Nível Padrão

200

CRISTINA MARTA RODRIGUES

TA - AG. ADMINIST. III

VI - L

476

JACQUELINE VIEIRA GRACINA

TA - AG. ADMINIST. I

IV - K

DECRETO Nº 30.261 - ANEXO 4

Publicação Nº 28242

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ

Funcionários que Alcançaram Progressão
FPRE406.COL - 23/10/2015 - 11:07:00

RETROATIVO A:

06/2015
P.
M. DE ARACRUZ

Usuário: kfrigini

Pág.:

1

1.2500.1 - SEMHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E TRABALHO
Matrícula
21825

Nome

Cargo

Nível Padrão

MAURA SEVERO DA COSTA VIEIRA

TA - AG. ADMINIST. I

IV - B
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DECRETO Nº 30.261 - ANEXO 5

Publicação Nº 28243

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ

Funcionários que Alcançaram Progressão
RETROATIVO A:

Pág.:

07/2015

1

1.1100.1 - PROGE - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Matrícula
21987

Nome

Cargo

Nível Padrão

ROBERTA FABRES

PROCURADOR 1ª CATEGORIA

S/R - B

DECRETO Nº 30.261 - ANEXO 6

Publicação Nº 28244

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ

Funcionários que Alcançaram Progressão
RETROATIVO A:

Pág.:

08/2015

1

1.1700.1 - SEMDS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Matrícula
22193

Nome

Cargo

Nível Padrão

DIONEIA DE JESUS

TA - TEC. NIVEL SUP. I

VII - B

DECRETO Nº 30.261 - ANEXO 7

Publicação Nº 28245

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ

Funcionários que Alcançaram Progressão
RETROATIVO A:

Pág.:

09/2015

1

1.1000.1 - SEGAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
Matrícula
22175

Nome

Cargo

Nível Padrão

ADINALDO BENTO DA SILVA

TA - TEC. NIVEL MEDIO I

V-B

Nome

Cargo

Nível Padrão

MARIA DA PENHA CAVALLIERI DAS NEVES

TA - AG. ADMINIST. III

VI - L

1.1300.3 - GAP - GERENCIA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL
Matrícula
225

1.1700.1 - SEMDS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Matrícula
22249

Nome

Cargo

Nível Padrão

MARCIO SALES LOUREIRO

TA - TEC. NIVEL SUP. I

VII - B

DECRETO Nº 30.261 - ANEXO 8

Publicação Nº 28246

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ

Funcionários que Alcançaram Progressão
RETROATIVO A:
FPRE406.COL - 23/10/2015 - 11:12:15

1.2400.1 - SEMSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS
Matrícula
686

Pág.:
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
AVISO DE RESULTADO DA 1ª FASE TOMADA DE PREÇOS 010/2015

Publicação Nº 28233

AVISO DE RESULTADO DA

RESUMO DO CONTRATO Nº 45/2015

Publicação Nº 28234

RESUMO DO CONTRATO Nº 45/2015 PROCESSO Nº 93/
2015
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Aracruz-ES

1ª FASE TOMADA DE PREÇOS
010/2015
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES,
através da Comissão Permanente de Licitação, designada
pela Portaria SAAE-ARA 127/2015, torna público para
conhecimento dos interessados o resultado da 1ª FASE da
Tomada de Preços nº 0010/2015, Processo nº. 00135/2015
visando Construção da Estação de Tratamento de Esgoto
em Jacupemba, Aracruz/ES.
Empresas Habilitadas:
Construtora Jevita Ltda ME;

CONTRATADA: Sanegraph Serviços de Informática SS
LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de licença de uso de software de
gestão
de
saneamento
para
faturamento/leitura/
manuteção e impressão simultânea de contas de água e/
ou esgoto visando atender às necessidades de automação
do setor comercial desde a captação, tratamento e
distribuição de agua e coleta de esgoto, bem como a
implantação, conversão de
dados (se necessário), treinamento, testes e serviços de
manutenção que garantam as alterações legais, corretivas
e evolutivas no softwares contratados, atendimento e
suporte técnico, quando solicitado pelo SAAE.

RV Construções e Serviços Ltda ME; Santa Maria Const.
Incorp. e Empreendimentos Ltda EPP; Vibra Construções
Comercio e Serviços Ltda; Nortel Norte Engenharia
Ltda; Beta Engenharia e Projetos Ltda EPP; Concidel
Construções Civis Depizzol Ltda EPP; Ricardo Longue
Mozer EPP; Sana Construtora e Serviços Eireli ME
Convoca as licitantes habilitadas para a abertura da 2ª
FASE – Proposta de Preços para o dia 06/11/2015 as
09h00min no mesmo local estipulado no preâmbulo do
edital para prosseguimento do certame licitatório.

Valor: R$ 1.000,00- Licença, implantação, conversão e
treinamento. R$ 4.500,00 suporte técnico mensal. Total
de R$ 55.000,00 Vigência: de 27/10/2015 a 26/10/2016
Dotação Orçamentária: 002001. 1712200402. 007.
44903900000. 20000000 e 002001. 1712200402. 007.
33903900000. 20000000

Victor Matheus Bonifacio Alves

Robson Lopes Fracalossi

Presidente da CPL do SAAE

Diretor Geral do SAAE

FPRE406.COL - 23/10/2015 - 11:15:21

P. M. DE ARACRUZ

Usuário: kfrigini
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Boa Esperança
Prefeitura
INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 01

Publicação Nº 28280

GABINETE DO PREFEITO DE BOA ESPERANÇA, aos 11
dias do mês de setembro de 2012.

DECRETO Nº 1.214/2012
DE: 11/09/2012

ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE
Prefeito

“Dispõe sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas
diversas unidades da estrutura do Município, objetivando
a implementação de procedimentos de controle (“Norma
das Normas”).”

Registrado e Publicado na data supra.
RONALDO SALOMÃO LUBIANA
Secretário Municipal de Administração

O Prefeito de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais com amparo no inciso
VIII do Artigo 75, da Lei Orgânica Municipal.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 01
CONSIDERANDO:
O disposto na Lei Municipal nº 1.467, de 28 de maio de
2012, que Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno no
Município de Boa Esperança/ES e dá outras providências;

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Versão: 01
Aprovação em: 11/09/2012
Ato de aprovação: Decreto nº 1.214/2012

O disposto no artigo 21-E, inciso VIII, da Lei Municipal nº
1.371, de 11 de setembro de 2009, que Dispõe sobre a
Organização Administrativa da Prefeitura Municipal de Boa
Esperança e dá outras providências, e suas alterações;

Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno

I – FINALIDADE
O disposto no artigo 3º do Decreto Municipal nº. 1.188, de
21 de agosto de 2012, que Regulamenta a aplicação da Lei
nº 1.467, de 28 de maio de 2012, que Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno no Município de Boa Esperança/
ES no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada
e dá outras providências.

Dispor sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas
diversas unidades da estrutura do Município, objetivando
a implementação de procedimentos de controle (“Norma
das Normas”).

DECRETA:

II – ABRANGÊNCIA

Art. 1º Fica aprovada a Instrução Normativa SCI nº
01 (“Norma das Normas”), que dispõe sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de
trabalho a serem observadas pelas diversas unidades
da estrutura do Município, objetivando a implementação
de procedimentos de controle, que passa ser integrante
deste Decreto.

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional,
das administrações Direta e Indireta, quer como executoras de tarefas, quer como fornecedoras ou recebedoras
de dados e informações em meio documental ou informatizado.

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

III – CONCEITOS

1. Instrução Normativa
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Documento que estabelece os procedimentos a serem
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adotados objetivando a padronização na execução de atividades e rotinas de trabalho.

2. Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de
Controle
Coletânea de Instruções Normativas.

3. Fluxograma
Demonstração gráfica das rotinas de trabalho relacionada a cada sistema administrativo, com a identificação das
unidades executoras.

4. Sistema
Conjunto de ações que, coordenadas, concorrem para um
determinado fim.
5. Sistema Administrativo
Conjunto de atividades afins, relacionadas a funções finalísticas ou de apoio, distribuídas em diversas unidades
da organização e executadas sob a orientação técnica do
respectivo órgão central, com o objetivo de atingir algum
resultado.
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tação do Sistema de Controle Interno do Município, sobre
o qual dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição
Federal, 29, 70, 76 e 77 da Constituição Estadual, 59 da
Lei Complementar nº 101/2000 e 42 a 46 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (LC
621/2012), além da Lei Municipal nº 1.467/2012 que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de
Boa Esperança/ES e dá outras providências.

V - ORIGEM DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS

As Instruções Normativas fundamentam-se na necessidade da padronização de procedimentos e do estabelecimento de procedimentos de controle, tendo em vista as
exigências legais ou regulamentares, as orientações da
administração e as constatações da unidade responsável
pela coordenação do controle interno no Poder Executivo e
Legislativo, abrangendo a administração direta e indireta,
decorrentes de suas atividades de auditoria interna.

Cabe à unidade que atua como órgão central de cada sistema administrativo, que passa a ser identificada como
“Unidade Responsável” pela instrução normativa, a definição e formatação das instruções normativas inerentes ao
sistema.

6. Ponto de Controle
Aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho ou na forma de indicadores, sobre os quais, em função de sua importância, grau
de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle.

As diversas unidades da estrutura organizacional que se
sujeitam à observância das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle estabelecidos na instrução normativa passam a ser denominadas “Unidades Executoras”.

VI – RESPONSABILIDADES
7. Procedimentos de Controle
Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo de assegurar a conformidade das operações inerentes a cada ponto de controle, visando restringir o cometimento de irregularidades ou ilegalidades e/ou preservar o
patrimônio público.

8. Sistema de Controle Interno

1. Do Órgão Central do Sistema Administrativo (Unidade Responsável pela Instrução Normativa):
● promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de
controle, objetos da instrução normativa a ser elaborada;

Conjunto de procedimentos de controle inseridos nos diversos sistemas administrativos, executados ao longo da
estrutura organizacional sob a coordenação, orientação
técnica e supervisão da unidade responsável pela coordenação do controle interno.

● obter a aprovação da instrução normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de controle interno e promover sua divulgação e implementação;

IV – BASE LEGAL

2. Das Unidades Executoras:

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de
ações, de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo,
e do Legislativo no que couber, no sentido da implemen-

● atender às solicitações da unidade responsável pela instrução normativa na fase de sua formatação, quanto ao
fornecimento de informações e à participação no processo
de elaboração;

● manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da instrução normativa.
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● alertar a unidade responsável pela instrução normativa
sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas
de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista,
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de
controle e o aumento da eficiência operacional;
● manter a instrução normativa à disposição de todos os
funcionários da unidade, zelando pelo fiel cumprimento da
mesma;
● cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e
quanto à padronização dos procedimentos na geração de
documentos, dados e informações.

3. Da Unidade Central de Controle Interno:
● prestar o apoio técnico na fase de elaboração das instruções normativas e em suas atualizações, em especial no
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;
● através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas instruções
normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo
a formatação de novas instruções normativas;
● organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada instrução normativa.

VII – FORMATO E CONTEÚDO DAS INSTRUÇÕES
NORMATIVAS

O formato do presente documento serve como modelo-padrão para as Instruções Normativas, que deverão conter
os seguintes campos obrigatórios:

1. Na Identificação:

Número da Instrução Normativa
A numeração deverá ser única e sequencial para cada sistema administrativo, com a identificação da sigla do sistema antes do número e aposição do ano de sua expedição.
Exemplo: Formato: INSTRUÇÃO NORMATIVA S ...... N°
..../20XX.

Indicação da Versão
Indica o número da versão do documento, atualizado após
alterações. Considera-se nova versão somente o documento pronto, ou seja, aquele que, após apreciado pela
unidade responsável pela coordenação do controle interno,
será encaminhado à aprovação.
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Aprovação
A aprovação da instrução normativa ou suas alterações
será sempre do Chefe do Poder Executivo, e Chefe do Poder Legislativo no que couber, salvo delegação expressa
deste. Exemplo: Formato da data: ..../..../20XX.
Ato de Aprovação
Indica o tipo e número do ato que aprovou o documento
original ou suas alterações. Sempre que a instrução normativa motivar efeitos externos à administração, ou nas
situações em que seja conveniente maior divulgação, a
aprovação deverá ocorrer através de Decreto.
Unidade Responsável
Informa o nome da unidade responsável pela instrução
normativa (Departamento, Secretaria ou denominação
equivalente), que atua como órgão central do sistema administrativo a que se referem às rotinas de trabalho objeto
do documento.
2. No Conteúdo:
Finalidade
Especificar de forma sucinta a finalidade da instrução normativa, que pode ser identificada mediante uma avaliação
sobre quais os motivos que levaram à conclusão da necessidade de sua elaboração. Dentro do possível, indicar onde
inicia e onde termina a rotina de trabalho a ser normatizada. Exemplo: Estabelecer procedimentos para aditamento (valor e prazo) de contratos de aquisição de materiais
e contratações de obras ou serviços, desde o pedido até a
publicação do extrato do contrato.

Abrangência:
Identificar o nome das unidades executoras. Quando os
procedimentos estabelecidos na instrução normativa devem ser observados, mesmo que parcialmente, por todas
as unidades da estrutura organizacional, esta condição
deve ser explicitada.
Conceitos
Têm por objetivo uniformizar o entendimento sobre os
aspectos mais relevantes inerentes ao assunto objeto da
normatização. Especial atenção deverá ser dedicada a esta
seção nos casos da instrução normativa abranger a todas
as unidades da estrutura organizacional.
Base legal e regulamentar
Indicar os principais instrumentos legais e regulamentares
que interferem ou orientam as rotinas de trabalho e os
www.diariomunicipal.es.gov.br
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procedimentos de controle a que se destina a instrução
normativa.

● início do processo (num mesmo fluxograma pode haver
mais de um ponto de início, dependendo do tipo de operação);

Responsabilidades

● emissão de documentos;

Esta seção destina-se à especificação das responsabilidades específicas da unidade responsável pela instrução
normativa (órgão central do respectivo sistema administrativo) e das unidades executoras, inerentes à matéria
objeto da normatização. Não se confundem com aquelas
especificadas no item VI deste documento.

● ponto de decisão;
● junção de documentos;
● ação executada (análise, autorização, checagem de
autorização, confrontação, baixa, registro, etc.). Além
das atividades normais, inerentes ao processo, devem ser
indicados os procedimentos de controle aplicáveis.

Procedimentos
Tratam da descrição das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle.

Considerações finais
Esta seção é dedicada à inclusão de orientações ou esclarecimentos adicionais, não especificadas anteriormente,
tais como:
● medidas que poderão ser adotadas e/ou consequências
para os casos de inobservância ao que está estabelecido
na instrução normativa;
● situações ou operações que estão dispensadas da observância total ou parcial ao que está estabelecido;
● unidade ou pessoas autorizadas a prestar esclarecimentos a respeito da aplicação da instrução normativa.

VIII – PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DAS
INTRUÇÕES NORMATIVAS

Com base na análise preliminar das rotinas e procedimentos que vêm sendo adotados em relação ao assunto a ser
normatizado, deve-se identificar, inicialmente, as diversas
unidades da estrutura organizacional que têm alguma participação no processo e, para cada uma, quais as atividades desenvolvidas, para fins da elaboração do fluxograma.

Também devem ser identificados e analisados os formulários utilizados para o registro das operações e as interfaces
entre os procedimentos manuais e os sistemas computadorizados (aplicativos).

A demonstração gráfica das atividades (rotinas de trabalho
e procedimentos de controle) e dos documentos envolvidos no processo, na forma de fluxograma, deve ocorrer de
cima para baixo e da esquerda para direita, observando-se
os padrões e regras geralmente adotados neste tipo de
instrumento, que identifiquem, entre outros detalhes, as
seguintes ocorrências:

As diversas unidades envolvidas no processo deverão ser
segregadas por linhas verticais, com a formação de colunas com a identificação de cada unidade ao topo. No caso
de um segmento das rotinas de trabalho ter que ser observado por todas as unidades da estrutura organizacional, a
identificação pode ser genérica, como por exemplo: “área
requisitante” ou denominação equivalente.
Se uma única folha não comportar a apresentação de todo
o processo, serão abertas tantas quantas necessárias, devidamente numeradas, sendo que neste caso devem ser
utilizados conectores, também numerados, para que possa
ser possível a identificação da continuidade do fluxograma
na folha subsequente, e vice-versa. Procedimento idêntico
deverá ser adotado no caso da necessidade do detalhamento de algumas rotinas específicas em folhas auxiliares.

O fluxograma, uma vez consolidado e testado, orientará a
descrição das rotinas de trabalho e dos procedimentos de
controle na instrução normativa e dela fará parte integrante como anexo.

As rotinas de trabalho e os procedimentos de controle na
instrução normativa deverão ser descritos de maneira objetiva e organizada, com o emprego de frases curtas e
claras, de forma a não facultar dúvidas ou interpretações
dúbias, com uma linguagem essencialmente didática e
destituída de termos ou expressões técnicas, especificando o “como fazer” para a operacionalização das atividades,
identificando os respectivos responsáveis e prazos.

Deverá conter, porém, os detalhamentos necessários para
a clara compreensão de tudo que deverá ser observado
no dia-a-dia, em especial quanto aos procedimentos de
controle cuja especificação não consta do fluxograma. Incluem-se neste caso, por exemplo:
● especificação dos elementos obrigatórios em cada documento;
● destinação das vias dos documentos;
● detalhamento das análises, confrontações e outros prowww.diariomunicipal.es.gov.br
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cedimentos de controle a serem executados em cada etapa do processo;
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 02

Publicação Nº 28281

DECRETO Nº 1.245/2012

● relação de documentos obrigatórios para a validação da
operação;

DE 09/10/2012

● aspectos legais ou regulamentares a serem observados;
● os procedimentos de segurança em tecnologia da informação aplicáveis ao processo (controle de acesso lógico às
rotinas e bases de dados dos sistemas aplicativos, crítica
nos dados de entrada, geração de cópias back-up, etc.).

Quando aplicáveis, os procedimentos de controle poderão
ser descritos à parte, na forma de check-list, que passarão
a ser parte integrante da instrução normativa como anexo.
Neste caso, a norma deverá estabelecer qual a unidade
responsável pela sua aplicação e em que fase do processo
deverá ser adotado.
No emprego de abreviaturas ou siglas, deve-se identificar
o seu significado, por extenso, na primeira vez que o termo for mencionado no documento e, a partir daí, pode ser
utilizada apenas a abreviatura ou sigla, como por exemplo: Departamento de Recursos Humanos – DRH; Tribunal
de Contas do Estado – TCE.
Uma vez concluída a versão final da instrução normativa
ou de sua atualização, a minuta deve ser encaminhada à
unidade responsável pela coordenação do controle interno,
que aferirá a observância desta norma e avaliará os procedimentos de controle, podendo propor alterações, quando
cabíveis.
Devolvida a minuta pela unidade de coordenação do controle interno à unidade responsável pela instrução normativa, esta a encaminhará para aprovação e, posteriormente, providenciará sua divulgação e implementação.
IX – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento
poderão ser obtidos junto à Unidade Central de Controle
Interno que, por sua vez, através de procedimentos de
auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Boa Esperança/ES, 11 de setembro de 2012.
CLEUTON LADISLAU
Auditor de Controle Interno

“Dispõe sobre o Manual de Auditoria Interna com a finalidade de instituir normas e procedimentos de Auditoria e
Controle Interno, visando à padronização das tarefas, serviços e ações executadas pela equipe da UCCI e também
pelas Unidades Executoras no que tange a orientações e
procedimentos para verificação de processos no âmbito do
Município de Boa Esperança/ES.”

O Prefeito de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais com amparo no inciso
VIII do Artigo 75 da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO:

O disposto na Lei Municipal nº 1.467, de 28 de maio de
2012, que “Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno
no Município de Boa Esperança/ES no âmbito dos Poderes
Executivo e Legislativo, incluindo as Administrações Direta
e Indireta, de forma integrada e dá outras providências”;

O disposto no artigo 21-E, inciso VIII da Lei Municipal nº
1.371, de 11 de setembro de 2009, que “Dispõe sobre a
Organização Administração da Prefeitura Municipal de Boa
Esperança e dá outras providências, e suas alterações”;

O disposto no artigo 6º, § 1º do Decreto Municipal nº
1.188, de 21 de agosto de 2012, que Regulamenta a aplicação da Lei nº 1.467, de 28 de maio de 2012, que “Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno no Município de
Boa Esperança/ES no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de
forma integrada e dá outras providências”.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a Instrução Normativa SCI nº 02
que Dispõe sobre o Manual de Auditoria Interna com a
finalidade de instituir normas e procedimentos de Auditoria e Controle Interno, visando à padronização das tarefas, serviços e ações executadas pela equipe da UCCI e
também pelas Unidades Executoras no que tange a orientações e procedimentos para verificação de processos no
âmbito do Município de Boa Esperança/ES, que passa ser
integrante deste Decreto.
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Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua
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APRESENTAÇÃO

publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO DE BOA ESPERANÇA, aos 09
dias do mês de outubro de 2012.

ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE
Prefeito

A Unidade Central de Controle Interno tem como missão
garantir serviço de auditoria e controle interno com excelência, mediante ações preventivas de orientação, fiscalização e avaliação de resultados, visando assegurar os
princípios fundamentais da Administração Pública, e ainda,
pautando-se sempre pela ética e transparência, com o objetivo de exercer o controle interno por meio de auditoria
preventiva. Consequentemente, atua para garantir o cumprimento das normas quanto a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E dessa perspectiva, consolidar a transparência e o controle social sobre
a gestão.

Registrado e Publicado na data supra.

RONALDO SALOMÃO LUBIANA
Secretário Municipal de Administração

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 02
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Versão: 01
Aprovação em: 09/10/2012
Ato de aprovação: Decreto nº 1.245/2012
Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno

Este manual tem como finalidade instituir normas de procedimentos de Auditoria e Controle Interno, visando à padronização das tarefas, serviços e ações executadas pela
equipe da UCCI e também pelas Unidades Executoras no
que tange a orientações e procedimentos para verificação
de processos.

Por fim, este manual não esgota o assunto, muito pelo
contrário, é o marco inicial para que seja aplicado no dia-a-dia, e enriquecido pelas criticas e sugestões de melhorias da equipe técnica. Pois no serviço público o aprimoramento das normas e processos devem ser constantes, de
tal forma que o dinheiro público possa ser utilizado, para
garantir serviços de qualidade para a população.

SUMÁRIO
1. ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

I – FINALIDADE

Dispor sobre o MANUAL DE AUDITORIA INTERNA com
a finalidade de instituir normas e procedimentos de Auditoria e Controle Interno, visando à padronização das tarefas, serviços e ações executadas pela equipe da UCCI e

Determina a Constituição Federal, em seus artigos 31, 70
e 74, que a fiscalização do município seja exercida pelo
Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e
pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei.

também pelas Unidades Executoras no que tange a orientações e procedimentos para verificação de processos no
âmbito do município de Boa Esperança/ES.

II – ABRANGÊNCIA

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional,

Nesse sentido, também a Lei nº 4.320/1964, em seu artigo 75, destaca a importância da atividade do controle
interno, particularmente em relação a execução orçamentária, que compreende a legalidade dos atos, a fidelidade
funcional dos agentes administrativos e o cumprimento do
programa de trabalho.

das administrações Direta e Indireta, quer como executoras de tarefas, quer como fornecedoras ou recebedoras
de dados e informações em meio documental ou informatizado.

Ao mesmo tempo, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal) determina, no artigo 59, que
o sistema de controle interno de cada Poder, o Legislativo,
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o Tribunal de Contas e o Ministério Público, fiscalizarão o
cumprimento das normas de Gestão Fiscal. Já a Constituição do Estado do Espirito Santo define, no artigo 76, que
os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos do Estado;
II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto
à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração
Estadual, bem como da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado;
III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como dos direitos, obrigações e haveres
do Estado;
IV. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
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Nesse sentido, recebe denúncias referentes a possíveis irregularidades ou prática de atos ilegais.

O Controle Interno também atua no sentido de colaborar
com os órgãos de Controle Externo.

2. ABRANGÊNCIA DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

Estão sujeitos a UCCI, em conformidade com as características de fiscalização e controle, mediante prestação
ou tomada de contas, no âmbito dos Poderes Executivo
e Legislativo, pessoas, nos diferentes níveis de responsabilidade, unidades da administração direta, entidades da
administração indireta, programas e projetos de governo,
contratos de gestão e recursos, exemplificados abaixo:

• Pessoas
Para assegurar o cumprimento do ordenamento legal, foi
criado o Sistema de Controle Interno do município de Boa
Esperança, através da Lei Municipal nº 1.467, de 28 de
maio de 2012, regulamentada pelo Decreto Municipal nº
1.188, de 21 de agosto de 2012.

Mediante Tomada de Contas

Tem a UCCI o objetivo de exercer o controle interno por
meio de auditoria preventiva, com vistas a garantir o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, e avaliar os resultados previstos.

· aqueles que, mantidos ou não pelos cofres públicos, por
ação ou omissão derem causa a perda, subtração, extravio
ou estrago de valores, bens e materiais do Município pelos
quais sejam responsáveis.

Consequentemente, atua para garantir o cumprimento das
normas quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. E dessa perspectiva, consolidar a
transparência e o controle social sobre a gestão.

Mediante Prestação de Contas

Da mesma forma, aponta e acompanha os procedimentos
de tomada de contas especial para apurar a responsabilidade daqueles que, por ação ou omissão, causarem prejuízos ao Município.

Possui, além disso, função consultiva, uma vez que elabora pareceres prévios e individualizados de conteúdo essencialmente técnico.

· os ordenadores de despesas das unidades da administração direta;
· aqueles que arrecadarem, gerirem ou guardarem dinheiros, valores e bens do Município, ou que por eles respondam;

· os dirigentes das entidades da Administração direta;
· os responsáveis por entidades ou organizações, de direito público ou privado, que se utilizem de contribuições
para fins sociais, recebam subvenções ou transferência às
contas do Município.

• Recursos
Todos os recursos originários da lei orçamentária anual, de
créditos adicionais, de operações de crédito do Município,
assim como as receitas próprias e as aplicações da Administração Direta ou Indireta, inclusive fundos especiais.

• Entidades da Administração Direta e Indireta:
Dessa maneira, tem ainda, objetivos pedagógicos, pois
orienta os órgãos da Administração Pública Municipal com
vistas a prevenir a ocorrência de erros e práticas ilegais,
orientando sobre os procedimentos para melhorar as práticas de gestão.

Secretaria Municipal de Administração;
Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social;
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico;
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Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural;
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer;
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g) servir de instrumento de ensino, aperfeiçoamento e
treinamento dos agentes públicos envolvidos em ações de
auditoria e controle interno.

Secretaria Municipal de Finanças;
Secretaria Municipal de Saúde;
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo;
Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
Câmara Municipal de Vereadores;
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Boa Esperança.

3. NORMAS DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

As Normas de auditoria e controle interno abrangem instruções a serem observadas pela equipe da UCCI quando
da realização de seus trabalhos. São estabelecidas com
a finalidade de orientar as atividades a serem desenvolvidas, bem como proporcionar a aplicação sistemática e
metodológica de suas ações.

As Normas de auditoria e controle interno têm como finalidade precípua:
a) orientar os agentes públicos envolvidos em ações de
inspeção e de auditoria para o exercício de suas funções e
assunção de responsabilidades;
b) padronizar e esclarecer a terminologia utilizada na inspetoria ou na auditoria da gestão pública, nas suas várias
áreas de atuação, modalidades e enfoques técnicos;
c) permitir levar ao conhecimento da administração pública
o papel, as responsabilidades, a capacitação dos agentes
públicos envolvidos em ações de inspeções e de auditorias,
a forma de atuação, o âmbito dos trabalhos desenvolvidos,
as atribuições, e, principalmente, as contribuições para a
melhoria de desempenho da gestão pública;
d) servir de instrumento para ampliar e melhorar o relacionamento técnico-profissional entre os agentes públicos
envolvidos em ações de inspeção e de auditoria e destes
com os auditores internos e externos, no que concerne ao
conhecimento mútuo dos padrões de conduta e observância;
e) servir de ponto de partida para as adaptações que,
diante de circunstâncias legais, tiverem de ser efetuadas
no exercício da auditoria interna, tendo em vista as diferentes modalidades jurídicas na administração direta, indireta e descentralizada do Poder Executivo;
f) estabelecer uma base para a avaliação de desempenho
dos agentes públicos envolvidos em ações de auditoria nas
unidades, no âmbito da UCCI;

As Normas relativas aos agentes públicos envolvidos nas
atividades de auditoria e controle interno abrangem:
· comportamento ético: deve ter sempre presente que,
na condição de servidor público municipal, se obriga a proteger os interesses da sociedade contribuinte e respeitar
as normas de conduta que regem a Administração Pública
Municipal, não podendo valer-se da função em benefício
próprio ou de terceiros, ficando, ainda, obrigado a guardar
confidencialidade das informações obtidas, não podendo
revelar a terceiros, salvo com autorização específica da
autoridade competente ou se houver obrigação legal ou
profissional de assim proceder;
· cautela e zelo profissional: agir com prudência, habilidade e atenção, de modo a reduzir ao mínimo a margem
de erro, acatando as normas de ética profissional, o bom
senso em seus atos e recomendações, o cumprimento das
normas e procedimentos contidos neste Manual de Auditoria Interna (MAI) e o adequado emprego dos procedimentos de aplicação geral ou específica;
· independência: manter uma atitude de independência
com relação ao agente controlado, de modo a assegurar
imparcialidade no seu trabalho, assim como nos demais
aspectos relacionados à sua atividade profissional;
· soberania: possuir o domínio do julgamento profissional, pautando-se no programa de auditoria de acordo com
o estabelecido na ordem de serviço, na seleção e aplicação
de procedimentos técnicos e testes cabíveis e na elaboração dos relatórios de auditorias ou parecer técnico;
· imparcialidade: abster-se de intervir em casos onde
haja conflitos de interesses ou desavenças pessoais, que
possam influenciar a imparcialidade do seu trabalho, devendo comunicar o fato ao seu superior imediato;
· objetividade: apoiar-se em documentos e evidências
concretas que permitam convicção sobre a realidade ou a
veracidade dos fatos ou situações examinadas;
· conhecimento técnico e capacidade profissional:
deve possuir, em função de sua atuação multidisciplinar,
um conjunto de conhecimentos técnicos, experiências e
capacidade para execução das tarefas a serem executadas, envolvendo o processo de gestão, a operacionalização
dos diversos programas afetos à administração pública,
aspectos econômicos, financeiros, contábeis e orçamentários, assim como outras disciplinas necessárias ao fiel
cumprimento do objetivo do trabalho;
· atualização dos conhecimentos técnicos e procedimentos de auditoria: manter-se atualizado sobre os conhecimentos técnicos necessários ao desenvolvimento dos
seus trabalhos, acompanhar a evolução dos procedimenwww.diariomunicipal.es.gov.br

28/10/2015 (Quarta-feira)

DOM/ES - Edição N° 374

tos aplicáveis ao Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Municipal e Legislativo, no que couber, abrangendo a administração direta e indireta;
· cortesia – ter habilidade no trato – verbal e escrito:
com pessoas e instituições, respeitando superiores, subordinados, bem como aqueles com os quais se relaciona
profissionalmente.

Deverá também zelar para o cumprimento dos princípios
básicos de relações humanas e, por consequência, a manutenção de relações cordiais com os auditados;
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mentos, seminários essenciais para a aperfeiçoamento dos
mesmos.

A equipe da UCCI deverá possuir, coletivamente, os conhecimentos e dominar as técnicas e as matérias essenciais
praticadas no âmbito de sua atuação.

6. AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - ROTINAS E
PROCEDIMENTO

6.1 CONTROLE INTERNO
4. DEVERES NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

No exercício dos trabalhos de auditoria, a equipe UCCI tem
os seguintes deveres:
· comunicar ao superior hierárquico as ilegalidades e irregularidades que, por sua gravidade, devam ser objeto de
medidas imediatas do Tribunal de Contas;
· apresentar peças e justificativas suficientes para revelar qualquer fato cuja omissão possa deformar o relatório
ou dissimular qualquer prática de ato ilegal, ao preparar
comentários, conclusões e recomendações decorrentes de
suas análises;
· manter-se atualizado em relação às técnicas e métodos
de auditoria, assuntos relacionados com o objeto de auditoria (leis, estatutos, rotinas, áreas de gestão, entre outros);

Devem ser entendidos como ações, métodos ou procedimentos adotados pelos Poderes Executivo e Legislativo no
que couber, incluindo as administrações Direta e Indireta ou por uma de suas unidades executoras, relacionados
com a eficiência operacional e obediência às diretrizes estratégicas, para aumentar a probabilidade de que objetivos e metas sejam atingidos. A alta administração e a
gerência planejam, organizam, dirigem e controlam o desempenho de maneira a possibilitar com razoável certeza
essa realização.

Um controle interno é qualquer ação adotada pelo gestor
no intuito de reforçar a possibilidade de que os objetivos
e metas estabelecidos sejam alcançados. O conceito de
controle interno administrativo, ou sistema de controle interno, é o conjunto integrado de componentes de controle
e atividades utilizadas pela administração pública para alcançar os seus objetivos e metas.

É vedado aos servidores, no exercício da auditoria:
· divulgar informações sobre o trabalho a seu cargo, bem
como apresentar sugestões ou recomendações de caráter
pessoal;

5. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO

A equipe da UCCI deverá aperfeiçoar seus conhecimentos,
capacidades e outras competências mediante desenvolvimento profissional continuado.

A formação continuada pode ser pela frequência a conferências, seminários, cursos, programas de formação interna e participação em projetos de pesquisas, estudos e
atualizações sobre matérias foco da auditoria, entre outros.

A UCCI deve motivar a equipe quanto a importância da
capacitação e incentivar a participação em cursos, treina-

O controle interno pode ser:
a) Prévio/Preventivo: projetados para evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades;
b) Concomitante/Detectivo: projetados para evitar a
ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades no
momento em que ocorrem, permitindo medidas tempestivas de correção;
c) Subsequente/Corretivo: projetados para evitar a
ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades após
a ocorrência, permitindo ações corretivas posteriores.

Em linhas gerais, são objetivos do controle interno:
a) Salvaguardar os ativos de prejuízos decorrentes de
fraudes ou de erros não intencionais;
b) Antecipar-se, preventivamente, ao cometimento de
erros, desperdícios, abusos e práticas antieconômicas e
fraudes;
www.diariomunicipal.es.gov.br
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c) Assegurar a validade e integridade dos dados financeiros e contábeis que serão utilizados pela gerência para a
tomada de decisões;

c) Segregação de funções: a estrutura das unidades

d) Incrementar a eficiência operacional e promover a obediência às normas internas;

contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha

e) Assegurar aderência às diretrizes estratégicas, planos,
normas e procedimentos da administração pública municipal;
f) Propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive
de caráter administrativo/operacional, sobre os resultados
e efeitos atingidos;
g) Permitir a implementação de programas, projetos, atividades, sistemas e operações, visando economicidade,
eficiência, eficácia, efetividade e equidade.

O controle interno implementado no município deve ter caráter prioritariamente preventivo, e se presta como instrumento auxiliar de gestão relativamente a todos os níveis
hierárquico-organizacionais.

executoras deve prever a separação das funções de autorização ou aprovação de operações, execução, controle e
competências e atribuições em desacordo com este princípio;
d) Instruções devidamente formalizadas: para atingir
um grau de segurança adequado é indispensável que as
ações, procedimentos e instruções sejam disciplinados e
formalizados por meio de instrumentos eficazes e específicos emitidos por autoridade competente;
e) Controle sobre as transações: é imprescindível estabelecer o acompanhamento dos fatos contábeis, financeiros e operacionais, objetivando que sejam efetuados
mediante atos legítimos, relacionados com a finalidade da
unidade ou entidade e autorizados por quem de direito; e
f) Aderência a diretrizes e normas legais: o controle interno deve assegurar observância às diretrizes, planos, normas, leis, regulamentos e procedimentos, e que
os atos e fatos de gestão sejam efetuados mediante atos
legítimos, relacionados com a finalidade da unidade ou en-

Para obter um adequado ambiente de controle no município, os gestores e servidores deverão fomentar atitudes e
ações que incluem:
a) Valores éticos compartilhados;

tidade.

6.1.1 Finalidade do Controle Interno

b) Filosofia e estilo de gestão;
c) Estrutura organizacional;
d) Delegação de responsabilidades;

O objetivo geral do controle interno é assegurar que não
ocorram erros potenciais, através do controle de suas causas, destacando-se entre os objetivos específicos, a serem

e) Política e prática da gestão de pessoas;

atingidos, os seguintes:

f) Competência técnica dos profissionais; e

a) observar as normas legais, instruções normativas, esta-

g) Canais de comunicação capazes de dar à gestão informações adequadas, fidedignas e tempestivas.

tutos e regimentos;
b) assegurar, nas informações contábeis, financeiras, administrativas e operacionais, sua exatidão, confiabilidade,

A UCCI deverá, periodicamente, avaliar as práticas relativas à segurança da informação e recomendar, se apropriado, o incremento ou a implementação de novos controles
e salvaguardas.
Na avaliação do controle interno no município, a UCCI deverá levar em consideração:
a) Relação custo/benefício: consiste na avaliação do
custo de um controle em relação aos benefícios que ele
possa proporcionar;
b) Qualificação adequada, treinamento de funcionários: a eficácia dos controles internos está diretamente
relacionada com a competência, formação profissional e
integridade do pessoal. É imprescindível haver uma política de pessoal que contemple a seleção e treinamento de
forma criteriosa e sistematizada, buscando melhor rendimento e menores custos;

integridade e oportunidade;
c) antecipar-se, preventivamente, ao cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes;
d) propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive
de caráter administrativo/operacional, sobre os resultados
e efeitos atingidos;
e) salvaguardar os ativos financeiros e físicos quanto a
sua boa e regular utilização e assegurar a legitimidade do
passivo;
f) permitir a implementação de programas, projetos, atividades, sistemas e operações, visando a eficácia, eficiência
e economicidade dos recursos;
g) assegurar aderência às diretrizes, planos, normas e
procedimentos do órgão/entidade.
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6.2 AUDITORIA INTERNA

Auditoria Interna têm por objetivo examinar a regularidade e avaliar a eficiência da gestão administrativa e dos resultados alcançados, bem como apresentar subsídios para
o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e
controles internos das unidades da administração direta
e indireta, conforme deliberado nas normas relativas às
competências respectivas.
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e) As solicitações dos ordenadores de despesas;
f) O cumprimento de recomendações da UCCI, e determinações do Prefeito Municipal.

6.2.2 Objetos de Exame das Auditorias Internas

Constituem objetos de exames das auditorias internas nas
unidades da estrutura organizacional:

6.2.1 Finalidade das Auditorias Internas

a) os sistemas administrativos e operacionais de controle
interno utilizados na gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de pessoal;

A UCCI realizará auditorias com a finalidade de:

b) a execução dos planos, programas, projetos e atividades que envolvam a aplicação de recursos municipais;

I. Examinar a legalidade dos atos da administração e os
resultados quanto à economicidade, à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;
II. Medir e avaliar a execução das diretrizes, objetivos e
metas previstos no plano estratégico e a eficiência e eficácia dos procedimentos operacionais e de controle interno;
III. Acompanhar a execução do orçamento e dos programas
da administração, visando comprovar o nível de execução,
o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento,
bem como a conformidade da execução com os limites e
destinações estabelecidas na legislação pertinente.

c) a aplicação de recursos transferidos pelo município a
entidades públicas ou privadas;
d) os contratos firmados pelo município com entidades públicas ou privadas para prestação de serviços, execução de
obras e fornecimento de materiais;
e) os processos de licitação, sua dispensa ou inexigibilidade;
f) os instrumentos de guarda e conservação dos bens e do
patrimônio sob responsabilidade das unidades executoras;
g) os atos administrativos que resultem em direitos e obrigações para o município;
h) a arrecadação e a restituição de receitas;

As auditorias poderão ser:
a) Regulares: referem-se aos trabalhos contidos no Plano
Anual de Auditoria Interna – PAAI, e destina-se a acompanhar e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de
gestão e controle interno adotados pelas unidades responsáveis e executoras dos sistemas administrativos.
b) Especiais: abrange a realização de trabalhos especiais
de auditoria, não compreendidos no Plano Anual de Auditoria Interna. Destina-se ao exame de fatos ou situações
consideradas relevantes, de natureza incomum e, extraordinária, ou para atender solicitação dos ordenadores de
despesa.

i) os sistemas eletrônicos de processamentos de dados,
suas informações de entradas e de saída, objetivando
constatar, quando for o caso:
· a segurança física do ambiente e das instalações da área
de processamento de dados;
· a segurança lógica e a confiabilidade nos sistemas (software);
· a eficácia dos serviços prestados pela área de informática;
· a eficiência na utilização dos diversos computadores
(hardware) existentes na entidade; e
· verificação do cumprimento da legislação pertinente;

As inspeções terão como objetivo verificar:
a) A legitimidade, legalidade e regularidade de atos e fatos
administrativos ligados à execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional;
b) Fatos relacionados a denúncias apresentadas à UCCI;
c) A organização e a eficiência do sistema de controle interno, observando e relatando as omissões e lacunas de
informações encontradas;
d) Elementos para subsidiar a emissão dos relatórios de
auditoria e emissão do parecer conclusivo sobre as contas
anuais;

j) os processos de Tomada de Contas Especial, sindicâncias, inquéritos administrativos e outros;
k) os atos de gestão de pessoas.

6.2.3 Tipos de Auditoria
A equipe da UCCI adotará na execução de suas atividades
laborais, entre outros, os tipos de auditorias, conforme especificação abaixo:
· Trabalho de Desenvolvimento e Pesquisa (TDP):
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preliminar que envolve o levantamento das instruções normativas que determinam as rotinas e procedimentos das
unidades a serem auditadas, seguido da experimentação
prática “in loco”, legislação aplicada, entre outros documentos específicos;
· Trabalho Regular de Auditoria (TRA) ou Auditoria
Operacional: exames feitos pelo critério de prioridades
(PAAI), para cumprimento de obrigações institucionais e
legais das Secretarias, Órgãos e Setores ou denominação
equivalente. Referem-se aos trabalhos destinados a medir
e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos adotados pelos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno
Municipal. Também se incluem neste segmento de atuação
as auditorias específicas destinadas a aferir o cumprimento de contratos de valor mais significativo, firmados pelo
município na qualidade de contratante, e, quando aplicável, sobre os permissionários e concessionários de serviços públicos. Possuem caráter preventivo e devem ser pla-
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administrativos, verificação da eficiência dos sistemas de
controles administrativos e contábil, verificação do cumprimento da legislação pertinente, avaliação dos resultados operacionais e da execução dos programas de governo
quanto à economicidade, eficiência e eficácia.
· Trabalho de Auditoria de Acompanhamento da Gestão (TAG): Realizada ao longo dos processos de gestão
com o objetivo de atuar em tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e negativos de uma
unidade executora, evidenciando melhorias e economias
existentes no processo ou prevenindo irregularidades no
desempenho da instituição.
· Auditoria nas Contas Municipais (ACM): trata-se dos
serviços de auditoria realizados sobre os demonstrativos
contábeis e orçamentários do município, inclusive para
que se dê cumprimento às exigências constantes da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado e sua regulamentação.

nejados e estruturados em função dos diversos sistemas
administrativos;

6.2.4 Formas de Execução da Auditoria Interna

· Trabalho de Auditoria Contábil (TAC): é a técnica utilizada no exame dos registros e documentos e na coleta de
informações e confirmações, mediante procedimentos específicos, pertinentes ao controle do patrimônio, com o objetivo de obter elementos comprobatórios suficientes que
permitam opinar se os registros contábeis foram efetuados
de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade
e se as demonstrações deles originárias refletem, adequadamente, a situação econômico-financeira do patrimônio,
os resultados do período administrativo examinado e as
demais situações nelas demonstradas.
· Trabalho de Auditoria em Tecnologia da Informação (TATI): objetiva assegurar a adequação, privacidade
dos dados e informações oriundas dos sistemas eletrônicos de processamento de dados, observando as diretrizes
estabelecidas e a legislação específica.
· Trabalho de Auditoria Especial (TAE): serviços prestados através de exames necessários para atender às solicitações específicas, voltadas a aferir a regularidade na
aplicação de recursos, quando solicitado ou por denúncia,

As Auditorias Internas podem ser realizadas de forma Direta, Indireta, Compartilhada ou Integrada, sendo:
· Direta: quando realizada com a utilização de pessoal do
órgão de controle da Prefeitura Municipal – UCCI;
· Indireta ou Terceirizada: quando realizada por empresas privadas de auditoria ou controle, contratadas em
caráter excepcional para, sob a supervisão da UCCI, efetuarem trabalhos em entidades, projetos ou áreas específicas;
· Compartilhada: quando realizadas pela equipe da UCCI,
para, em conjunto com a equipe do controle externo –
TCE/ES, desenvolverem trabalhos específicos de inspeção
ou auditoria em uma das unidades da estrutura organizacional do município;
· Integrada: quando realizada sob a coordenação do órgão de controle interno – UCCI, com a participação de
servidores do controle interno das unidades da estrutura
municipal.

devido a ocorrências imprevistas ou anormais, de interesse público;
· Trabalho de Acompanhamento Subsequente (TAS):

6.2.5 Procedimentos e Técnicas de Auditoria

atividades realizadas com o objetivo de verificar o cumprimento de recomendações resultantes de auditorias anteriores;
· Trabalho de Auditoria de Avaliação da Gestão
(TAV): Tem como finalidade verificar a compatibilidade
das atividades da administração com as políticas formal-

Procedimento de auditoria é o conjunto de verificações e
averiguações previstas num programa de auditoria que
permite obter evidências ou provas suficientes e adequadas para analisar as informações necessárias à formulação
e fundamentação da opinião por parte da UCCI.

mente instituídas, acompanhando indicadores de resultados. A auditoria de gestão compreende o exame das peças que instrui o processo de prestação de contas anual,
exame da documentação comprobatória dos atos e fatos

O fundamental é descrever o que se deve fazer, ou seja,
como deve ser o exame. Esse abrange testes de observância e testes substantivos:
www.diariomunicipal.es.gov.br
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a) testes de observância: visam à obtenção de razoável
segurança de que os procedimentos de controle interno
estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento e cumprimento.
b) testes substantivos: visam à obtenção de evidências
quanto à suficiência, exatidão e validação dos dados produzidos pelos sistemas contábil e administrativo da entidade, dividindo-se em testes de transações e saldos e
procedimentos de revisão analítica.

Técnica de Auditoria é o conjunto de processos e ferramentas operacionais utilizadas pelo controle para a obtenção
de evidências, as quais devem ser suficientes, adequadas,
relevantes e úteis para conclusão dos trabalhos.

É necessário observar a finalidade específica de cada técnica
de auditoria, com vistas a evitar a aplicação de técnicas
inadequadas, a execução de exames desnecessários e o
desperdício de recursos humanos e tempo. As inúmeras
classificações e formas de apresentação das Técnicas de
Auditoria são agrupadas nos seguintes tipos básicos:
a) Indagação Escrita ou Oral: uso de entrevistas e
questionários junto ao pessoal da unidade/entidade auditada, para a obtenção de dados e informações.
b) Análise Documental: exame de processos, atos formalizados e documentos avulsos.
c) Conferência de Cálculos: revisão das memórias de
cálculos ou a confirmação de valores por meio do cotejamento (comparação) de elementos numéricos correlacionados, de modo a constatar a adequação dos cálculos
apresentados.
d) Confirmação Externa: verificação junto a fontes
externas ao auditado, da fidedignidade das informações
obtidas internamente. Uma das técnicas, consiste na circularização das informações com a finalidade de obter
confirmações em fonte diversa da origem dos dados.
e) Exame dos Registros: verificação dos registros constantes de controles regulamentares, relatórios sistematizados, mapas e demonstrativos formalizados, elaborados
de forma manual ou por sistemas informatizados. A técnica pressupõe a verificação desses registros em todas as
suas formas.
f) Correlação das Informações Obtidas: comparação
de informações obtidas de fontes independentes, autônomas e distintas, no interior da própria organização. Essa
técnica procura a consistência mútua entre diferentes
amostras de evidência.
g) Inspeção Física: exame usado para testar a efetividade dos controles, particularmente daqueles relativos à
segurança de quantidades físicas ou qualidade de bens
tangíveis. A evidência é coletada sobre itens tangíveis.
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h) Observação das Atividades e Condições: verificação das atividades que exigem a aplicação de testes flagrantes, com a finalidade de revelar erros, problemas ou
deficiências que de outra forma seriam de difícil constatação. Os elementos da observação são: a) a identificação
da atividade específica a ser observada; b) observação da
sua execução; c) comparação do observado com os padrões; e d) avaliação e conclusão.
i) Corte das Operações ou “Cut-Off”: corte interruptivo
das operações ou transações para apurar, de forma seccionada, a dinâmica de um procedimento. Representa a
“fotografia” do momento-chave de um processo.
j) Rastreamento: investigação minuciosa, com exame de
documentos, setores, unidades, e procedimentos interligados, visando dar segurança à opinião do responsável
pela execução do trabalho sobre o fato observado.

6.2.6 Papéis de Trabalho: Conceitos/Características

Papéis de trabalho são registros que evidenciam as características dos atos e fatos relevantes apurados pela equipe
durante a realização dos trabalhos.

Constituem-se, portanto, no suporte de todo o trabalho
desenvolvido pela equipe, contendo o registro dos procedimentos adotados, das informações utilizadas, dos testes
executados, das verificações e conclusões a que chegou.

Várias são as finalidades dos papéis de trabalho, contudo
podemos destacar como principais:
· Racionalizar a execução da atividade/tarefa;
· Garantir o alcance dos objetivos;
· Fundamentar o relatório com provas necessárias e suficientes;
· Facilitar a sua revisão;
· Servir de instrumento para certificação de que os critérios adotados para a escolha da amostra foram os mais
adequados;
· Fornecer orientação para exames posteriores da equipe
e superiores;
· Constituir um registro que possibilite consultas posteriores, a fim de se obter detalhes relacionados com a atividade de controle realizada;

Exemplo de alguns tipos de papéis de trabalho:
· Os preparados pela auditoria interna;
· Os preparados pela unidade auditada;
· Documentos fotocopiados;
www.diariomunicipal.es.gov.br

28/10/2015 (Quarta-feira)

DOM/ES - Edição N° 374

É importante não confundir papéis de trabalho com simples
cópias de documentos. Essas, para se constituírem em
papéis de trabalho, deverão ensejar observações, vistos,
anotações e até demonstrações sobre as mesmas. Não
basta copiar um documento, é necessário que sejam nele
indicadas as informações relevantes, de modo a propiciar
sua fácil localização.
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· Ser objetivo;
· Ser suficiente para respaldar as conclusões restantes; e
· Mostrar-se convincente àqueles que não participaram da
inspeção.

b) Roteiro para desenvolvimento de pontos de relevância

Não existem padrões rígidos quanto à forma dos papéis
de trabalho, pois, servindo para anotações ou memória da
execução, devem ser elaborados a critério da UCCI.

Diante de uma irregularidade ou deficiência aparentemente importante, a equipe deve desenvolver de forma rápida
e apropriada todos os aspectos pertinentes ao problema.
O processo de desenvolvimento de um ponto implica, nor-

Para que um papel de trabalho possa realmente cumprir
as suas finalidades, é necessário que seja redigido de forma clara e compreensível e os comentários deverão ser
sucintos.

malmente, em:

· Identificação da situação encontrada;
· Identificação das linhas de competência e responsabili-

Os papéis de trabalho que evidenciem irregularidades devem integrar o relatório, sob forma de Anexo, pois servirão
de suporte para as conclusões a serem apresentadas. Os
demais ficarão arquivados na UCCI com a indicação do
número da OS e o número do Relatório de Auditoria, para
eventuais consultas.

dade;
· Identificação das causas;
· Delimitação da extensão da ocorrência;
· Identificação dos efeitos;
· Identificação e exame das normas que regem a matéria;
· Esclarecimentos prestados pelos responsáveis;

6.2.7 Pontos Relevantes

· Formação de opinião;
· Proposição de medidas corretivas;

Os pontos relevantes são fatos significativos a serem relatados pela equipe. Devem ser apresentados de forma
objetiva e suficientemente fundamentados para sustentar
as conclusões.

· Alterações na direção dos trabalhos de auditoria.

Os pontos relevantes abrangem fatos e outras informações pertinentes, incluindo casos e situações reais, não
contemplando as conclusões da equipe, nem as recomendações resultantes.

As questões de auditoria são os elementos centrais na de-

6.2.8 Questões de Auditoria Interna

terminação do direcionamento dos trabalhos de auditoria,
das metodologias e técnicas a serem adotadas e dos resultados que se pretende atingir. A adequada formulação
das questões é fundamental para o sucesso da inspeção ou

O desenvolvimento dos pontos é o processo mais importante de uma inspeção, visto que neles fundamentam-se
as conclusões e recomendações que serão, posteriormente, objeto de auditoria específica.

a) Requisitos básicos
O ponto relevante para ser considerado como tal, deve
atender aos seguintes requisitos básicos:
· Ser importante o suficiente para que mereça ser relatado;
· Estar baseado em fatos e provas precisas que figurem
nos papéis de trabalho,

auditoria de desempenho operacional ou da avaliação de
programa quanto aos tipos de dados que serão coletados,
a forma de coleta que será empregada, as análises que
serão efetuadas e as conclusões que serão obtidas.

No caso das inspeções observar-se-á a agilização do processo em conformidade com as determinações legais,
manifestações pontuais e objetivas, fundamentadas na legislação, construindo, dessa maneira, o procedimento de
acompanhamento, controle e fiscalização processual.

No caso das auditorias, a elaboração dessas questões, deve-se levar em conta os seguintes aspectos:
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· clareza e especificidade;
· uso de termos que possam ser definidos e mensurados
(medidos);
· viabilidade investigativa (possibilidade de ser respondida);
· articulação e coerência (o conjunto das questões elaboradas deve ser capaz de esclarecer o problema de auditoria
previamente identificado).
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que norteará todo o esforço de concepção e execução da
auditoria.
2º Passo – explorar as questões
O problema deve ser subdividido em partes que não se
sobreponham. Cada parte, por sua vez, poderá ser subdividida em subquestões.
3º Passo – estabelecer hipóteses

As questões de auditoria a serem formuladas são classificadas em três tipos: descritivas, normativas e avaliativas
(ou de impacto, ou de causa e efeito).

A equipe deve fazer um Brainstorm (tempestade de ideias)
para identificar possíveis hipóteses de solução dos problemas identificados. A seguir deve-se estabelecer uma hierarquia de hipóteses/questões e subquestões relacionadas
a cada um deles.

a) Questões descritivas

4º Passo – testar suas hipóteses

São questões do tipo: “Quem?” “Quando?” “O quê?”
“Como?” “Por quê?”. São formuladas de maneira a fornecer informações relevantes sobre o objeto da auditoria,

Identifique as hipóteses/questões de difícil resposta e considere como as dificuldades podem ser contornadas. Confronte as questões com os recursos disponíveis para a realização da auditoria, definidos em termos de custo, prazos
de execução e pessoal alocado.

em grande parte, devem ser respondidas durante a fase
de levantamento. Exemplo de questão descritiva: “Como
funciona o programa?”.

b) Questões normativas
São aquelas que tratam de comparações entre o desempenho atual e aquele estabelecido em norma, padrão ou
meta, tanto de caráter qualitativo quanto quantitativo.
Abordam o que deveria ser e usualmente são perguntas
do tipo: “O programa tem alcançado as metas previstas?”

A abordagem metodológica empregada nesses casos é a
comparação com critérios previamente identificados e as
técnicas de mensuração de desempenho.

c) Questões avaliativas (ou de impacto, ou de causa
e efeito)
Referem-se à efetividade de um programa e vão além das
questões descritivas e normativas – “As metas foram atingidas?” Quantas pessoas foram atendidas pelo programa?”
– para enfocar o que teria ocorrido caso o programa ou a
atividade não tivesse sido executada.

5º Passo – definir as questões viáveis de serem trabalhadas
Os critérios para a escolha ou exclusão de determinada
questão são a relevância das conclusões que poderão ser
alcançadas e a factibilidade da estratégia metodológica requerida para respondê-la de forma satisfatória. Priorize as
questões e decida quais devem ser estudadas. Lembre-se
que as questões devem ser sucintas e sem ambiguidades.
6º Passo – avaliar o impacto financeiro da questão
Sempre que possível deve-se demonstrar o impacto financeiro e o método a ser empregado para garantir economia
de recursos.
7º Passo – elaborar uma proposta de trabalho detalhada
Uma vez definidas as questões de auditoria formuladas,
relativas à equipe ao cronograma e aos custos das atividades a serem desenvolvidas, essas serão o ponto de partida
de uma auditoria de desempenho operacional ou de uma
avaliação de programa e orientarão todo o trabalho de investigação.

7. PLANEJAMENTO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
– PAAI

d) Formulação das questões de auditoria
A formulação das questões de auditoria é um processo interativo, o qual depende, fundamentalmente, das informações obtidas na fase de levantamento e daquilo que se
quer saber, como segue:

O planejamento anual deve ser traduzido no documento
denominado Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, o
qual será de uso reservado da UCCI, que detém total autonomia em sua elaboração.

1º passo – descrever o problema
O trabalho da equipe de auditoria consistirá em definir o
escopo e expressar, de forma clara e objetiva, o problema

O Planejamento Anual de Auditoria Interna será elaborado
pela equipe da UCCI, e apresentado aos Chefes dos Powww.diariomunicipal.es.gov.br

28/10/2015 (Quarta-feira)

DOM/ES - Edição N° 374

deres Executivo e Legislativo até o último dia útil de cada
ano, na forma de cronograma de trabalho, identificando
quais os trabalhos a serem desenvolvidos para aplicação
no ano subsequente, observando:
· Denominação das secretarias, órgãos, setores e áreas a
serem auditadas;
· Período estimado de execução dos trabalhos;
· Definição da equipe de trabalho;
· O tipo e métodos de auditoria a serem aplicados nos
trabalhos.
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· Sistemas informatizados disponíveis para obtenção de
dados;
· Relatório de Auditoria realizado anteriormente, se necessário reunião com a equipe que tenha participado dos
trabalhos;
· Cadastro que contenha, dentre outras informações, organograma, publicações relativas a contratos, licitações etc.;
· Legislação básica e específica vigente; (Leis, Instruções
Normativas, vinculação, finalidade, estrutura organizacional, origem dos recursos financeiros, diretrizes governamentais, recursos humanos e outros aspectos pertinentes);

Serão atribuídos critério e prioridade na elaboração da
programação de auditorias às secretarias, órgãos, setores
e áreas que:

8.2 CHECK LIST – PREPARAÇÃO PRÉVIA (PLANEJAMENTO INTERNO – UCCI)

· Apresentaram índice elevado de irregularidades, graves
e gravíssimas, apontadas nos relatórios anuais do Tribunal
de Contas do Estado do Espirito Santo;
· Não foram auditados no exercício anterior pela Auditoria

Na preparação prévia da auditoria a equipe da UCCI deverá observar os itens relacionados abaixo:

de Controle Interno;

1) Verificar o PAAI, tipo de auditoria, ações, metas, cronograma, entre outras definições;

· Constem denúncias recebidas, no qual será verificada

2) Verificar relatório da auditoria anterior, caso houver;

a necessidade da realização de auditoria específica para
apuração dos fatos pelo Auditor.

A UCCI poderá realizar avaliação e revisão da programação trimestralmente ou em qualquer época sempre que
houver necessidade de alteração ou ajustes convenientes.

8. FASES DA AUDITORIA

A auditoria deverá compreender as seguintes fases:
1) Planejamento da Auditoria (Preparação Prévia);
2) Auditoria “in loco” na Unidade, conforme o caso;
3) Relatório de Auditoria (Parcial ou Final);

3) Estudo Prévio sobre a unidade a ser auditada (legislação básica e específica, estrutura, organograma, lotacionograma, sistemas informatizados, entre outros);
4) Preparação da Ordem de Serviço de apresentação da
equipe, assinada pelo Auditor de Controle Interno;
5) Solicitar a Unidade a ser auditada a preparação dos documentos ou processos a serem analisados (quando o tipo
de auditoria e a ação possibilitem identificação desta etapa
antes do início dos trabalhos “in loco”);
6) Preenchimento do Livro de Protocolo de carga de Processos (se aplicável na auditoria);
7) Organização de todos os papéis de trabalho/formulários
e “check list” que serão utilizados na condução da auditoria.
8.3 AUDITORIA “IN LOCO” NA UNIDADE

4) Acompanhamento – Recomendação.

8.1 PLANEJAMENTO DA AUDITORIA (PREPARAÇÃO
PRÉVIA)

Nesta fase de preparação prévia, a equipe de auditoria
interna deve buscar elementos que permitam o pleno conhecimento da organização que se vai inspecionar.

As fontes internas básicas referem-se às informações disponíveis no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo,
incluindo as Administrações Direta e Indireta, entre eles:

Nas auditorias “in loco” deverão ser observados os seguintes pontos:
1) A Equipe da Auditoria deverá apresentar a “OS – Ordem
de Serviço” com antecedência de 01 (um) dia para a unidade a ser auditada e apresentar a relação de documentos/processos a serem analisados no inicio dos trabalhos;
2) Ao final de cada dia, a equipe da UCCI, deverá devolver
os documentos/processos já analisados e solicitar os que
serão verificados no dia seguinte, caso necessário;
3) A equipe poderá, conforme o caso, protocolar a solicitação dos documentos/processos, bem como a devolução
dos mesmos;
www.diariomunicipal.es.gov.br
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4) Caso haja necessidade poderá ser solicitada cópia de

Gestor da Secretaria ou Órgão da Unidade auditada, im-

documentos/processos à unidade auditada para análise

putando prazo para a tomada de providências atinentes às

posterior ou para compor os papéis de trabalho;

recomendações emanadas do processo de auditoria.

5) A equipe de auditoria deverá observar os itens descritos
neste manual sobre postura do auditor: comportamento
ético, cautela e zelo profissional, independência, soberania, imparcialidade, objetividade, conhecimento técnico
e capacidade profissional, atualização dos conhecimentos
técnicos e procedimentos de auditoria, cortesia – ter habilidade no trato.

8.4 RELATÓRIO DE AUDITORIA (PARCIAL OU FINAL)

As providências adotadas deverão ser informadas através
de documento oficial para a UCCI, que a qualquer momento poderá realizar acompanhamento/inspeção dando ciência dos resultados apurados ao Prefeito Municipal/Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, se necessário.

Os relatórios de auditoria e as devidas justificativas das
unidades auditadas serão arquivados na UCCI e ficarão
liberados para consulta por parte dos técnicos do Tribunal

O produto do trabalho de auditoria interna deve ser tradu-

de Contas do Estado.

zido em relatório contendo recomendações para o aprimoramento dos controles e, quando for o caso, orientações
à administração quanto às medidas a serem adotadas,

8.5 ESTRUTURA DO RELATÓRIO

nos casos de constatação de inobservância às normas e
à legislação vigente, ou ainda, diante da constatação de
irregularidades que se constituam ou não em prejuízo ao
erário.

Os relatórios de auditoria deverão ser redigidos de forma
impessoal, clara e objetiva, de forma a permitir a exata compreensão da situação constatada, mencionando,
quando possível, as prováveis consequências ou riscos a

As constatações que irão compor o relatório de audito-

que se sujeita a unidade auditada, no caso de não serem

ria deverão estar especificadas em papéis de trabalho e

adotadas as providências recomendadas.

respaldadas em evidências sobre a ocorrência ou situação
apontada, seja de forma documental ou, conforme o caso,
mediante comentário detalhado do auditor sobre a situa-

Deverão possuir, para cada “ponto de auditoria”, o seguin-

ção constatada.

te conteúdo mínimo:

Na conclusão da auditoria interna o trabalho será consoli-

· Um título que passe uma ideia do assunto, problema ou

dado em “Relatório de Auditoria”, que poderá ser:

constatação;

I. Preliminar/Parcial: emitido antes da conclusão dos

· Uma síntese do exame efetuado, dando uma ideia da ex-

trabalhos de auditoria, contendo informações sobre atos e

tensão das situações encontradas, ou as constatações de

fatos levantados na realização dos trabalhos.

irregularidades, com a citação de exemplos;

II. Final: é a conclusão da auditoria, apresentando

· E as recomendações correspondentes.

detalhadamente, o resultado dos trabalhos realizados
com a indicação das irregularidades, falhas, omissões, e
sugestões, pode ser emitido após análise das justificativas/

Durante a elaboração do relatório de auditoria a equipe

esclarecimentos apresentados pelo responsável da unidade

UCCI poderá possibilitar discussão da minuta do relatório:

auditada.

a) Às Unidades a apresentação de esclarecimentos e/
ou comprovações que possam ensejar a revisão dos

O relatório final deverá ser entregue, no prazo de até 05

apontamentos;

(cinco) dias úteis após o prazo estabelecido na OS, poden-

b) A viabilidade da implementação das recomendações a

do ser prorrogado se necessário, pela equipe executora da

serem inseridas no relatório.

UCCI devidamente assinado ao Auditor de Controle Interno, que assinará dando o “de acordo”.

A discussão do relatório poderá ser dispensada nos casos
das auditorias especiais como também nos casos de audi-

Os relatórios de auditoria têm caráter reservado e assim

torias regulares, que indiquem indícios de irregularidades,

devem ser identificados, cabendo ao Auditor de Controle

as quais ensejarão a adoção de providências por parte da

Interno o seu encaminhamento para as ações cabíveis ao

Administração.
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O Relatório de Acompanhamento deve ser elaborado a
partir de informações fornecidas pela própria entidade ou

A fase de Acompanhamento tem o propósito de verificar
a implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou
mediante inspeção.

por outros organismos oficiais, devendo ser abordados aspectos quanto à confiabilidade dos dados utilizados.

Em circunstâncias específicas, pode ser necessária a implementação de alguns procedimentos de auditoria para

Após o Relatório, os auditores devem acompanhar a aceitação e implementação de suas recomendações pelo auditado, de modo a garantir a eficácia do seu trabalho.
O Acompanhamento pode ser realizado mediante designação específica ou no transcurso do trabalho de auditoria
subsequente.

O impacto da auditoria será medido nesta fase, quando é
verificado o grau da efetiva adoção das providências pelo
auditado e os benefícios decorrentes das recomendações.

melhor instrução do Acompanhamento.

O Acompanhamento completa o ciclo da auditoria, na medida em que fornece subsídios para o planejamento das
próximas auditorias.

Conforme o caso, a UCCI poderá solicitar que seja elaborado um plano de ação para implementação das recomendações. O Plano de Ação será elaborado pelo gestor da
unidade auditada, ao final da fase de Relatório ou a partir
das recomendações nele contidas, constituindo assim um

Na medida do possível, deve ser indicada a quantificação
financeira desses efeitos, medida pela redução de despesa
ou aumento de receita, de modo a prover sua periódica
consolidação e divulgação pela UCCI.

importante instrumento para o Acompanhamento.

A partir deste Plano, pode a auditoria exercer o Acompanhamento das ações previstas, verificando sua efetiva implementação e coletando elementos para o planejamento

Os impactos também podem ser qualitativos ou mesmo
quantitativos sem expressão financeira (redução de tempo
de espera, por exemplo).

No Acompanhamento devem ser adotados os seguintes
procedimentos:
· Revisão sistemática das ações administrativas, confrontando com as recomendações da Auditoria de Controle Interno;
· Verificação dos efeitos das ações na correção das deficiências;
· Análise quanto à dificuldade ou facilidade de implementação das recomendações;
· Determinação da necessidade de qualquer trabalho adicional, como acompanhamento posterior ou auditoria subsequente;
· Revisão dos aspectos que deixaram de ser relevantes;
· Inclusão dos resultados do Acompanhamento nos relatórios de auditoria;

de novas auditorias.

Boa Esperança/ES, 09 de outubro de 2012.

CLEUTON LADISLAU
Auditor de Controle Interno
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no Município de Boa Esperança/ES no âmbito dos Poderes
Executivo e Legislativo, incluindo as Administrações Direta
e Indireta, de forma integrada e dá outras providências”;

O disposto no artigo 21-E, inciso VIII da Lei Municipal nº
1.371, de 11 de setembro de 2009, que “Dispõe sobre a
Organização Administração da Prefeitura Municipal de Boa
Esperança e dá outras providências, e suas alterações”;

DECRETA:
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS. Código de Ética.
Tradução autorizada da 1ª. Edição no idioma inglês: 2004.
Emitido: janeiro/2009;

GLOCK, José Osvaldo. Guia para Implantação do Sistema de Controle Interno nos municípios. José Osvaldo
Glock. 2ª Edição - Revista e Atualizada, 360 páginas. Publicado em: 14.3.2011. Curitiba, Juruá, 2011;

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Guia de Orientação para Implantação do Sistema
de Controle Interno na Administração Pública. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – Vitória/ES.
TCEES, 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ – MATO GROSSO.
Manual Técnico de Auditoria Interna e Inspeções.
MR 001 ACI. Versão 00. Data: 01/06/2010. Ato de Aprovação: Portaria ACI nº 003/10. Mato Grosso, 2010.

Art. 1º Fica aprovada a Instrução Normativa SCI nº 03
que Dispõe sobre a realização de auditorias, inspeções,
verificações e perícias pela Unidade Central de Controle
Interno e dá outras providências, que passa ser integrante
deste Decreto.

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

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO DE BOA ESPERANÇA, aos
12 dias do mês de março de 2013.

ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE
Prefeito

Registrado e Publicado na data supra.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 03

Publicação Nº 28282

DECRETO Nº 1.549/2013

RONALDO SALOMÃO LUBIANA
Secretário Municipal de Administração

DE 12/03/2013

“Aprova a IN SCI nº 03 que Dispõe sobre a realização de
Auditorias, Inspeções, Verificações e Perícias pela Unidade
Central de Controle Interno e dá outras providências.”

O Prefeito de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais com amparo no inciso VIII
do Artigo 75 da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO:

O disposto na Lei Municipal nº 1.467, de 28 de maio de
2012, que “Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 03
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Versão: 01
Aprovação em: 12/03/2013
Ato de aprovação: Decreto nº 1.549/2013
Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
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Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade insti-

III. Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI: docu-

tuir normas e procedimentos de Auditoria e Controle Inter-

mento elaborado pelo Auditor de Controle Interno, com

no, visando à padronização das tarefas, serviços e ações

participação da UCCI, para definição das ações de Audito-

executadas pela equipe da UCCI e também pelas Unidades

ria e Controle Interno que serão desenvolvidas no exercí-

Executoras no que tange a orientações e procedimentos

cio seguinte, tomando como base os próprios princípios de

para verificação de processos no âmbito do município de

controle interno (instruções e legislação vigente), estrutu-

Boa Esperança/ES, no tocante aos seus objetivos, metas e

ra, equipe, detalhamento dos exames a serem efetuados,

prioridades, bem como quanto à alocação e ao uso dos re-

critérios e extensão das amostragens, entre outros itens;

cursos disponíveis, quanto aos aspectos de economicidade, eficiência, eficácia, equidade e efetividade, conforme
artigo 6º do Decreto Municipal nº 1.188, de 21 de agosto
de 2012.

IV. Ponto de Auditoria: situação constatada durante a
realização dos exames, que irá se constituir em item do
relatório de auditoria.

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO II

DA BASE LEGAL

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações Direta e Indireta, que ficam
sujeitas às auditorias internas, quer como executoras de
tarefas, quer como fornecedoras ou recebedoras de dados e informações em meio documental ou informatizado,

Art. 4º A realização de auditoria interna e inspeções na
Administração Pública Municipal encontram respaldo nos
seguintes preceitos normativos:
I. Artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal combinados
com os Artigos 29, 70 e 76 da Constituição Estadual;

além de entidades e pessoas beneficiadas com recursos

II. Artigo 59 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04

públicos deste município.

de maio de 2000;
III. Artigos 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de mar-

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considerase:
I. Auditoria Interna: é um procedimento de avaliação
das normas do controle interno que consiste na análise e
verificação sistemática, no âmbito da Administração Pública Municipal, dos atos e registros contábeis, orçamentários, financeiros, operacionais e patrimoniais e da existência e adequação dos controles internos baseado nos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, legitimidade, economicidade e eficiência. É um
elemento de controle que mede e avalia os demais contro-

ço de 1964;
IV. Artigo 113 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993;
V. Artigos 42 a 46 da Lei Complementar nº 621, de 08 de
março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo);
VI. Artigos 117, 119, 127, 128 e 132 da Resolução nº 182,
de 12 de dezembro de 2002 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo);
VII. Lei Municipal nº 1.467, de 28 de maio de 2012, que
Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município
de Boa Esperança/ES no âmbito dos Poderes Executivo e
Legislativo, incluindo as Administrações Direta e Indireta,
de forma integrada e dá outras providências;

les, caracterizando-se mais como uma ação preventiva do

VIII. Decreto Municipal nº 1.188, de 21 de agosto de

que fiscalizadora;

2012, que Regulamenta a aplicação da Lei nº 1.467, de

II. Inspeções: é a verificação in loco de determinado assunto ou ponto de controle, afim de levantar/checar a utilização ou controle adequado dos recursos/bens/materiais
conforme estabelecido nas instruções normativas e legislação vigente. É utilizado também para suprir omissões,

28 de maio de 2012, que Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Boa Esperança/ES no âmbito
dos Poderes Executivo e Legislativo, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada e dá outras
providências.

esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a
economicidade dos atos e fatos específicos praticados por
qualquer responsável sujeito à sua jurisdição, bem como
para apurar denúncias;

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
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Art. 5º Compete a Unidade Central de Controle Interno
dentre outras atribuições:

II. Aplicar as sanções administrativas cabíveis previstas na
legislação vigente;

I. Cumprir as determinações da Instrução Normativa, em
especial, quanto às condições e procedimentos a serem
observados no planejamento e na realização das auditorias internas e inspeções;

III. Apoiar as ações da UCCI, contribuindo para a execução
das suas atividades.

CAPÍTULO VI

II. Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle, propondo alterações nas Instruções Normativas para aprimoramento dos controles através de atividades de auditoria
interna e inspeções;

DA SELEÇÃO DOS OBJETOS DAS AUDITORIAS DE
NATUREZA OPERACIONAL

III. Executar os trabalhos de auditoria interna e inspeção
de acordo com os procedimentos e técnicas de auditoria
interna, definidos nas Normas para o Exercício de Auditora
Interna e Manual de Auditoria Interna;

Art. 8º A seleção das auditorias operacionais será compatibilizada com as diretrizes gerais da política de Controle
Interno do município e com as especificidades desta modalidade de auditoria, e orientada pelos seguintes critérios:
I. A relevância dos assuntos a serem abordados;

Art. 6º Compete às Unidades sujeitas às Auditorias Internas e Inspeções:

II. A representatividade dos recursos envolvidos;

I. Atender as solicitações da UCCI, quanto à participação
nos eventos de divulgação da Instrução Normativa e de
suas alterações ou para discussões técnicas, visando a sua
atualização;

IV. A viabilidade da execução da auditoria;

II. Consultar a UCCI, por escrito, sobre os procedimentos
a serem adotados, sempre que surgirem situações, relacionadas à atividade de auditoria interna, que não estejam
contempladas ou adequadamente esclarecidas na Instrução Normativa;
III. Dar publicidade a Instrução Normativa mantendo a
disposição de todos funcionários da unidade, velando pelo
seu fiel cumprimento, quanto as obrigações das unidades
sujeitas as auditorias internas;
IV. Não sonegar, sobre pretexto algum, nenhum processo,
informação ou documento a equipe da UCCI, responsável
pela auditoria e/ou inspeção;
V. Disponibilizar os recursos materiais e pessoal, adequados a execução dos trabalhos a serem desenvolvidos na
área;
VI. Colaborar com a equipe de auditoria interna e inspeções com presteza no que lhe for solicitado quanto as
informações, documentos e outros subsídios necessários
para o desenvolvimento/finalização dos trabalhos;
VII. Cumprir as recomendações e as ações necessárias à
correção das desconformidades, bem como, com os prazos
estabelecidos em relatório de auditoria, salvo casos excepcionais, devidamente justificados.

Art. 7º É de competência do Chefe do Executivo, e
Legislativo no que couber, e dos Secretários:
I. Exigir dos responsáveis, quando notificado do descumprimento, o atendimento às recomendações apresentadas
pela UCCI;

III. O risco associado à consecução dos objetivos das unidades auditadas;

V. A natureza e importância socioeconômica dos órgãos e
entidades da administração municipal.

CAPÍTULO VII
DA FORMALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS DE NATUREZA OPERACIONAL

Art. 9º A auditoria de natureza operacional será formalizada em processo específico, após a seleção dos objetos,
dando origem aos respectivos estudos de viabilidade.
Parágrafo único - A responsabilidade pela relatoria do processo compreenderá todas as etapas da auditoria operacional, inclusive seus monitoramentos.

Art. 10° A auditoria de natureza operacional compreende
as seguintes etapas:
I. Seleção de objetos de auditoria;
II. Formalização do processo;
III. Realização de estudo de viabilidade;
IV. Apresentação da auditoria aos responsáveis pelo órgão
ou entidade;
V. Planejamento da auditoria;
VI. Execução, abrangendo o desenvolvimento dos trabalhos de campo;
VII. Relatório, que abrangerá:
a) elaboração de Relatório Preliminar;
b) encaminhamento do Relatório Preliminar ao responsáwww.diariomunicipal.es.gov.br
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vel pelo órgão ou entidade, para que se pronuncie acerca
dos achados e recomendações, quando for o caso;
c) análise do pronunciamento do responsável, quando for
o caso;
d) elaboração do Relatório Final;
VIII. Elaboração do Plano de Ação a cargo do responsável
pelo órgão, entidade ou programa, contendo as ações e
prazos para implementação das recomendações e determinações aprovadas pela UCCI, quando for o caso;
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Art. 14 Os monitoramentos, realizados com a finalidade
de acompanhar o cumprimento das recomendações referentes às auditorias operacionais, serão formalizados em
processos específicos e apensados ao processo originário
após o seu encerramento.
Parágrafo único. Aplicam-se aos monitoramentos os incisos VII e VIII do artigo 10º desta Instrução Normativa.

CAPÍTULO X

IX. Monitoramento das recomendações e determinações
aprovadas pela UCCI.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1º - O estudo de viabilidade do objeto de auditoria constitui formalidade essencial para a realização da auditoria
operacional.

Art. 15 Será dada prioridade à apreciação dos processos
referentes às auditorias operacionais, sob pena de perda
do objeto da auditoria.

CAPÍTULO VIII

Art. 16 Se no decorrer da auditoria for verificado dano
ao erário decorrente de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou
antieconômico, desfalque ou desvio de dinheiros, bens
ou valores públicos, os achados, baseados em elementos concretos e convincentes, deverá alertar a autoridade
administrativa competente para tomar as devidas providencias e, conforme o caso, ao TCE/ES de acordo com
os incisos XXI e XXIII do artigo 21-B da Lei Municipal nº
1.371/2012, incisos XXI e XXIII do artigo 5º da Lei Municipal nº 1.467/2012 e Artigo 10º do Decreto Municipal
nº 1.188 de 21 de agosto de 2012, que Regulamenta a
aplicação da Lei nº 1.467 de 28 de maio de 2012, que
Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno no município
de Boa Esperança – ES no âmbito dos Poderes Executivo e
Legislativo, incluindo as Administrações Direta e Indireta,
de forma integrada e dá outras providências.

DAS DELIBERAÇÕES EM PROCESSOS DE AUDITORIA
DE NATUREZA OPERACIONAL

Art. 11 As decisões da UCCI nos processos de auditoria
de natureza operacional poderão conter recomendações e
previsão de monitoramento.

Art. 12 A decisão da UCCI em processo de fiscalização de
natureza operacional conterá, conforme o caso, determinação de prazo para que o titular da unidade executora
auditada apresente plano de ação, estabelecendo prazos
para o cumprimento das recomendações.

Art. 13 O plano de ação envolvendo, basicamente, um
cronograma em que são definidos responsáveis, atividades e prazos para a implementação das recomendações
formuladas pela UCCI, terá a natureza de compromisso
acordado, e vinculam os gestores responsáveis, ou quem
lhe haja sucedido, sob pena de que este fato seja comunicado a autoridade administrativa competente e, conforme
o caso, ao TCE/ES, de acordo com os incisos XXI e XXIII
do artigo 21-B da Lei Municipal nº 1.371/2012, incisos XXI
e XXIII do artigo 5º da Lei Municipal nº 1.467/2012 e Artigo 10º do Decreto Municipal nº 1.188 de 21 de agosto
de 2012, que Regulamenta a aplicação da Lei nº 1.467
de 28 de maio de 2012, que Dispõe sobre o Sistema de
Controle Interno no município de Boa Esperança – ES no
âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, incluindo as
Administrações Direta e Indireta, de forma integrada e dá
outras providências.

Art. 17 Os procedimentos técnico-operacionais relativos
ao disposto nesta instrução poderão ser estabelecidos em
manuais e através dos check-lists que seguem esta como
forma de Anexos.

Art. 18 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação, bem
como de manter o processo de melhoria contínua.

Art. 19 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data
da sua publicação.

Boa Esperança/ES, em 12 de março de 2013.

CAPÍTULO IX

CLEUTON LADISLAU

DOS MONITORAMENTOS

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
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ANEXOS
SUMÁRIO

ANEXO 01 - PLANO PLURIANUAL (PPA)
Conceito: Instrumento de médio prazo para planejar, estrategicamente, as ações de governo, pelo período de quatro
anos. Demonstra também as diretrizes, objetivos, indicadores, metas físicas e financeiras da administração pública.
Base Legal: Lei Orgânica Municipal, Artigos 165 a 167 da Constituição Federal e Lei Complementar n° 101/2000.
Verificar se:
Legenda: S = SIM, N = NÃO, N/A = NÃO SE APLICA

Item

1

Procedimentos

Base Legal

O projeto de lei do PPA foi de iniciativa do Prefeito

Art. 84, inciso XXIII c/c

Municipal?

S

N

N/A PÁG.

art. 165, I da CF

O projeto de lei do PPA estabeleceu todos programas e ações, com as respectivas diretrizes, obje2

tivos e metas para as despesas de capital e outras

Art. 165, § 1º da CF

delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada?
O projeto de lei do PPA estabeleceu todos os inves3

timentos cuja previsão de execução ultrapassará

Art. 167, § 1º da CF

um exercício financeiro?

4

5

6

O PPA foi elaborado e encaminhado à Câmara no
prazo legal (03 de abril)?

O PPA foi publicado no órgão oficial do Município e/
ou em meios eletrônicos?
O PPA foi encaminhado ao Tribunal de Contas em
prazo hábil?

Art. 147, § 9°, I, “a” da
LOM

Art. 48 da LC 101/00 e
Art. 94 da LOM

-

Observações:
ANEXO 02 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)
Conceito: Instrumento que estabelece as metas e prioridades da administração pública, constituindo elo entre o PPA e
LOA.
Base Legal: Lei Orgânica Municipal, Artigos 165 a 167 da Constituição Federal e Lei Complementar n° 101/2000.
Verificar se:
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Legenda: S = SIM, N = NÃO, N/A = NÃO SE APLICA
Item

Procedimentos

Base Legal

1

O projeto de lei da LDO foi de iniciativa do Prefeito Municipal?

Art. 84, inciso
XXIII c/c art.
165, inciso I da
CF

2

A LDO foi elaborada e encaminhada à Câmara no
prazo legal (15 de agosto: 1º ano de Legislatura e
15 de maio: demais anos da legislatura)?

Art. 147, § 9°, I,
“b” e II, “a” LOM

3

O projeto de LDO foi elaborado atendendo as exigências da Constituição Federal e da LC 101/00
(LRF):

-

3.1

Disposições sobre a receita, renúncia de receitas
e alterações na legislação tributária do Município;

-

3.2

Equilíbrio entre receitas e despesas;

-

3.3

Critérios e formas de limitação de empenho;

-

S

N

N/A

PÁG.

3.4
Normas relativas ao controle de custo e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento;
3.5

Condições e exigências para transferência de recursos a entidade pública e privada;

-

3.6

Foram elaborados o Anexo de Metas e Prioridades,
o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Risco Fiscais
do projeto de LDO?

Art. 165, § 2º
da CF e Art. 4º,
§§ 1º e 3º da LC
101/00 ?

4

A LDO foi publicada no órgão oficial do Município
e/ou em meios eletrônicos?

Art. 48 da LC
101/00 e Art. 94
da LOM

-

5

A LDO foi encaminhada ao TCE em prazo hábil?

-

-

Observações:

ANEXO 03 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)
Conceito: Instrumento anual que programa as ações do governo a serem executadas para tornar possível a concretização
das metas previstas no plano plurianual em observância da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
Base Legal: Lei Orgânica Municipal, Artigos 165 a 167 da Constituição Federal e Lei Complementar n° 101/2000.
Verificar se:
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Legenda: S = SIM, N = NÃO, N/A = NÃO SE APLICA
Item

Procedimentos

Base Legal

1

O projeto de lei da LOA foi de iniciativa do Prefeito
Municipal?

Art. 84, inciso XXIII
c/c art. 165, inciso I
da CF

2

A LOA foi elaborada e encaminhada à Câmara no
prazo legal (30 de outubro)?

Art. 147, § 9°, I, “c”
e II, “b” da LOM

3

O projeto de LOA foi elaborado de forma compatível com a Lei do PPA (especificadamente com
objetivos dos programas e ações previstos para a
execução no exercício), com a LDO (especificadamente com o Anexo de Metas e Prioridades, com
o Anexo de Metas Fiscais e com o Anexo de Riscos
Fiscais) e com as demais normas legais?

Art. 166, § 3º, inciso I da CF e o Art.
5º da LC 101/00

4

As despesas estão classificadas de forma adequada
e demonstradas em planilhas com identificação do
diagnóstico, diretrizes, objetivos e fonte de financiamento?

-

5

O projeto de LOA conteve, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos
orçamentos com os objetivos e metas constantes
no Anexo de Metas Fiscais da LDO?

Art. 5°, I da LC
101/00

6

O projeto de LOA conteve reserva de contingência,
no montante definido na LDO?

Art. 5º, inciso III da
LC 101/00

7

O texto da lei destaca os recursos do orçamento
fiscal e da seguridade social e foi elaborada em
obediência ao princípio da exclusividade?

Art. 165, § 8º da CF

8

A mensagem de encaminhamento da LOA foi elaborada conforme estabelecido na LDO?

Art. 5º, inciso I da
LRF

9

O processo legislativo se processou de forma regular?

-

10

A LOA foi publicada no órgão oficial do Município e
em meios eletrônicos?

11

A LOA foi encaminhada ao TCE em prazo hábil?

S

N

NA

PÁG.

Art. 48 da LRF e Art.
94 da LOM
-

12
A receita prevista foi desdobrada em metas bimestrais de arrecadação, publicada e encaminhada ao TCE em prazo
hábil?
Art. 13 da LRF
13

Foram elaborados a programação financeira e o
cronograma de execução mensal de desembolso
no prazo legal, publicadas e encaminhadas ao TCE
no prazo legal?

14

As metas fiscais anuais foram desdobradas em
metas quadrimestrais?

-

15

A LOA contempla recursos para atendimento dos
gastos mínimos com saúde e ensino?

-

Art. 8° e 13 da LRF

Observações:
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ANEXO 04 - EMPENHO
Conceito: é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não
de implemento de condição (Art.58, Lei nº 4.320/64).
Base Legal: Lei nº 4.320/64 – artigos 12 e 13, 58 a 61.
Verificar se:
Legenda: S = SIM, N = NÃO, N/A = NÃO SE APLICA
Item

Procedimentos

Base Legal

1

As despesas estão sendo precedidas de empenho
prévio?

Art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64

2

As notas de empenho contém todas as informações básicas como o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a
dedução desta do saldo da dotação própria?

Art. 61 da Lei
Federal n º
4.320/64

3

As despesas estão sendo classificadas como despesas correntes ou de capital?

Art. 12 e 13 da
Lei Federal nº
4.320/64 e com
as Portarias nº 42
e 163 da STN

4

Quando as despesas são vinculadas a finalidades
específicas, as notas de empenho identificam a
fonte de recursos que deverá ser utilizada para o
pagamento de forma a facilitar a identificação da
conta bancária?

-

S

N

N/A

PÁG.

Observações:

ANEXO 05 - LIQUIDAÇÃO
Conceito: Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor com base nos documentos que comprovem a aquisição
de tais direitos (Art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64).
Base Legal: Lei nº 4.320/64 – artigos 62 e 63.
Verificar se:
Legenda: S = SIM, N = NÃO, N/A = NÃO SE APLICA
Item

Procedimentos

1

A despesa foi previamente empenhada?

2

Houve a comprovação (Atesto) da entrega efetiva do material, prestação do serviço, ou realização da obra? (Em caso de contrato, o Atesto foi
efetuado pelo fiscal do contrato?)

Base Legal

S

N

N/A

PÁG.

Art. 60 da Lei
4.320/64

Art. 63, § 2º, III,
da Lei 4.320/64.
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3

A Nota Fiscal contém: data limite para emissão;
descrição clara do objeto; data da emissão; deve-se informar por extenso o órgão/cliente; não
pode conter rasuras; CNPJ anotado de forma legível; e ser preenchida corretamente.

-

4

O Atesto das Notas Fiscais possui identificação,
assinatura do responsável pelo recebimento do
material e/ou serviço (Fiscal do contrato)?

-

5
No recebimento do material foi dado entrada no almoxarifado com as especificações constantes na Nota Fiscal?
6

Houve consignações e os devidos lançamentos
analíticos em contas específicas?

-

7

Atestada a liquidação da despesa, esta é objeto
de registro contábil, com identificação da fonte de
recursos e data de vencimento para obediência da
ordem cronológica de pagamento?

Art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93

Observações:

ANEXO 06 - PAGAMENTO
Conceito: Ordem de Pagamento: é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja
paga (Art. 64 da Lei Federal nº 4.320/64).
Base Legal: Lei Federal nº 4.320/64 – Artigo 64.
Verificar se:
Legenda: S = SIM, N = NÃO, N/A = NÃO SE APLICA
Item

Procedimentos

Base Legal

1

Foi realizada consulta da situação fiscal do fornecedor junto aos órgãos públicos (Federal, Estadual
e Municipal)?

Art. 27, “a” da
Lei Federal nº
8.036/90, Art.
2º da Lei Federal
9.012/95, Art.
29, IV c/c Art. 55,
XIII da Lei Federal nº 8.666/93
e Art. 195, § 3º
da CF

2

Todas as etapas do processo de execução de despesa foram obedecidas?

-

3

Nas notas de autorização de pagamento (OB)
constam todos os dados necessários à realização
do pagamento, indicando o nome do credor, endereço, total das despesas, descontos, valor líquido
a pagar, número de empenho, tipo, demonstração
do saldo, local, data e nome do responsável?

-

SIM

NÃO

N/A

PÁG.
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4

Houve anulação, caso positivo, está devidamente
justificada no processo?

-

5

O pagamento foi autorizado pela autoridade competente – Ordenador de despesa?

Art. 64 da Lei
4.320/64

6

Consta no processo toda documentação exigida
(nota fiscal, fatura, recibo, guia, nota de pagamento, etc.), se foi emitida em nome do credor e
preenche os requisitos legais?

-

7

Os valores da Ordem Bancária foram iguais aos
lançamentos contábeis e o extrato bancário?

-

8
Foram feitas as devidas retenções das alíquotas previstas em lei, conforme o caso?
9

As notas de ordem bancária (OB), ordem de pagamento e os boletins de crédito estão devidamente
assinados pelos responsáveis?

-

Observações:

ANEXO 07 - DIÁRIAS
Conceito: Cobertura de despesas de alimentação, hospedagem e locomoção do funcionário que se deslocar de sua sede
a serviço. Considera-se como sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o funcionário tiver exercício em
caráter permanente.
Base Legal: Lei nº 1.459, de 05 de Abril de 2012.
Verificar se:
Legenda: S = SIM, N = NÃO, N/A = NÃO SE APLICA
Item
1
2
3
4

5

6

Procedimentos
O beneficiário das diárias é servidor municipal?
O valor da diária concedida foi calculado conforme
o cargo do servidor e conforme tabela estabelecido
em lei?
A concessão de diária teve como objeto exclusivamente a viagem de servidor a serviço?
Na solicitação de diária contém a autorização do
Ordenador de Despesa, nome do servidor, número
da matrícula, o destino, o período da viagem bem
como a finalidade da viagem?
Na prestação de contas consta relatório de viagem
com as seguintes informações: Meio de transporte; Placa do veículo ou comprovante de passagem;
Data da saída e data do retorno; Quantidade e valor da diária; Destino, objetivo; Resultados alcançados; Documentos que confirmam a participação no
evento (folder, foto, diploma, etc.)?
O Relatório de viagem foi entregue dentro de prazo
razoável, ou seja, até 10 dias após o recebimento
da diária?

Base Legal
Art. 1º da Lei Municipal 1.459/12

S

N

N/A

PÁG.

Art. 1º da Lei Municipal 1.459/12
Art. 1º da Lei Municipal 1.459/12
-

-

-
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No caso de concessão de diárias para viagens ao
exterior foi precedida de autorização do Prefeito e
no caso do prefeito autorização do Poder Legislativo?
O meio de transporte foi aéreo ou terrestre (anexar
os bilhetes de passagem e o comprovante de embarque, conferindo assim o roteiro e o período da
viagem).
Foram devolvidos os valores das diárias, até 10 dias
após o recebimento, cujas viagens não foram realizadas?
10
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Art. 30, inciso VII
da Lei Orgânica
Municipal
Art. 5º, § 1º da
Lei Municipal nº
1.459/12
Art. 3º da Lei
Municipal nº
1.459/12

O processo de comprovação da despesa com diárias está formalizado com todos os documentos exigidos pela legislação
municipal em vigor?
11
12
13
14

Art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 1.459/12
Existe comunicação prévia ao Prefeito, em caso do
beneficiado ser secretário ou equivalente?
As diárias estão sendo percebidas antes da realização da viagem?
As prestações de contas estão sendo aprovadas
pelo Contador?
As folhas do processo estão devidamente numeradas e rubricadas por servidor?

Observações:

ANEXO 08 - CONTRATOS

Conceito: É o acordo recíproco de vontades que tem por fim gerar obrigações entre os contratantes. O Contrato
administrativo ou contrato público é o instrumento dado à Administração Pública para dirigir-se e atuar perante seus administrados sempre que necessite adquirir bens ou serviços dos particulares.

Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93

Verificar se:

Legenda: S = SIM, N = NÃO, N/A = NÃO SE APLICA
Item

Procedimentos

Base Legal

S

N

N/A

PÁG.

Formalização do Termo de Contrato
1

O contrato possui cláusulas que estabeleçam objeto e
seus elementos característicos?

Art. 55, I

2

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o regime
de execução ou a forma de fornecimento?

Art. 55, II

3

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o preço e
as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios
de atualização monetária entre a data do adimplemento
das obrigações e a do efetivo pagamento?

Art. 55, III
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4

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os prazos
de inicio de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso?

Art. 55, IV

5

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o crédito
pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica?

Art. 55, V

6

O contrato possui cláusulas que estabeleçam as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução,
quando exigidas?

Art. 55, VI

7

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os direitos
e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas?

Art. 55, VII

8

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os casos
de rescisão?

Art. 55, VIII

9

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa?

Art. 55, IX

10

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou
ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor?

Art. 55, XI

11

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente
aos casos omissos?

Art. 55, XII

12

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação?

Art. 55, XIII

13

O contrato possui cláusulas que determinam o seu prazo de vigência?

Art. 57, § 3º

14
O contrato menciona os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura,
o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes à legislação e as cláusulas contratuais?
Art. 61
15

As garantias exigidas limitaram-se a 5% do valor do
contrato? (Se não, ver exceções)

Art. 56, § 2º

16

A duração do contrato (Inciso II: excetuando-se aqueles cujos produtos estão previstos no PPA, os serviços
de natureza contínua e a locação de equipamentos e
utilização de programas de informática) ficou adstrita à
vigência dos respectivos créditos orçamentários?

Art. 57

17

Há cláusulas que permitam o reajustamento do contrato
(correção monetária) em prazo inferior a um ano? Resposta Desejável: Não

Art. 28, § 1º da
Lei 9.069/95
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Execução do Contrato

18

A publicação resumida do instrumento de contrato ou
de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição
indispensável para sua eficácia, foi providenciada pela
administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data?

Art. 61, parágrafo único

19

As alterações contratuais em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto respeitaram o
limite de 25% (nas obras, serviços ou compras) e 50%
(reforma de edifício ou equipamento) do valor inicial
atualizado do contrato?

Art. 65, I, “b”,
c/c o § 1º

20

Havendo necessidade de recomposição dos preços contratados (manutenção do equilíbrio econômico-financeiro) há comprovação da existência de fatos imprevisíveis,
ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado,
ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária
e extracontratual?

Art. 65, II, “d”

21

Houve reajustamento de preços (correção monetária)
em prazo inferior a um ano? Resposta Desejável: Não

Art. 28, § 1º da
Lei 9.069/95

22

Houve acompanhamento e fiscalização da execução
contratual por parte de representante da administração
especialmente designado?

Art. 67

23

Há comprovação de recolhimento, por parte da contratada, das obrigações trabalhistas e previdenciárias?

Art. 71, § 2º

24

Em se tratando de obras e serviços com valor superior
a R$ 80.000,00, o objeto foi recebido provisoriamente,
pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 dias da comunicação escrita do contratado?

Art. 73, I, “a”,
c/c o Art. 74, III

25

Em se tratando de obras e serviços, o objeto foi recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso
do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais?

Art. 73, I, “b”

26

Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, o objeto foi recebido provisoriamente, para
efeito de posterior verificação de conformidade do material com a especificação e definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação?

Art. 73, II

Observações:

LICITAÇÕES
Conceito: Licitação é o procedimento administrativo para contratação de serviços ou aquisição de produtos pelos governos Federal, Estadual, Municipal ou entidades de qualquer natureza. Para licitações, no Brasil, por entidades que faça uso
da verba pública, o processo é regulado pela lei nº 8.666/93.
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Base Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02.
Modalidade por Valores em R$
Espécie

Modalidade

Obras e Serviços de
Engenharia

Compras e Outros
Serviços

Valores em R$

Dispensa de Licitação

Até 15.000,00

Convite

Acima de 15.000,00 até 150.000,00

Tomada de Preços

Acima de 150.000,00 até 1.500.000,00

Concorrência

Acima de 1.500.000,00

Dispensa de Licitação

Até 8.000,00

Convite

Acima de 8.000,00 até 80.000,00

Tomada de Preços

Acima de 80.000,00 até 650.000,00

Concorrência

Acima de 650.000,00

Dispensa de Licitação e
Contratos

Dispensável quando não gerar obrigação futura.

Convite
Tomada de Preços e

Obrigatório para qualquer valor, exceto para entrega única e
integral.

Concorrência

ANEXO 09 - CONVITE
Conceito: Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não,
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado,
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
Base Legal: Lei n° 8.666/93.
Verificar se:
Legenda: S = SIM, N = NÃO, N/A = NÃO SE APLICA
Item

Procedimentos

Base Legal

1

O processo foi devidamente autuado e protocolado,
com a numeração das páginas, contendo carimbo do
órgão, visto do responsável e indicação do recurso
próprio?

Art. 38, caput

2

Consta pesquisa de mercado (cotação de preços)
destinada a estimar o valor do bem ou serviço, indicando a fonte e metodologia ou nome e endereço
de pelo menos 3 (três) empresas ou pessoas físicas
consultadas?

Art. 15, § 1º

3

Consta autorização do ordenador da despesa para
abertura do processo?

Art. 38, caput

4

Consta demonstração, detalhamento, finalidade do
objeto/serviço a ser adquirido ou contratado?

Art. 40, I

S

N

N/A

PÁG.
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5

Os recursos orçamentários previstos estão identificados pelos códigos dos créditos próprios da classificação e da categoria de programação?

Art. 38, caput

6

Consta o projeto básico e a planilha de custos, elaborados pelo órgão ou entidade promotora da licitação,
quando for o caso?

Art. 7, § 2º, I

7

Consta cópia do ato de designação da comissão de
licitação – CPL?

Art. 38, III

8

Consta definição de que o projeto executivo seja
apresentado em conjunto com o projeto básico ou
durante execução das obras e serviços contratados?

Art. 7º, § 1º

9

Consta convite e respectivos anexos?

Art. 38, I

10

O prazo estabelecido para a publicação do ato convoArt. 21, § 2º, IV
catório foi cumprido (5 dias úteis)?

11

Consta comprovante do cadastramento das pessoas
jurídicas ou físicas convidadas?

12

Consta minuta do termo de contrato, quando for o
Art. 40, § 2º, III
caso de obrigações futuras?

13

Consta parecer prévio da Área Técnica e/ou Jurídica
Art. 38, parágrado órgão, no caso de contratação que exija obrigafo único
ções futuras?

14

Consta comprovante de entrega dos convites aos
convidados?

Art. 38, II

15

O órgão ou entidade promotora do certame dispõe
de quadro de avisos onde regularmente são divulgadas, dentre outras informações, cópias do convite
de licitação?

Art. 94 da LOM

16

Consta registro do horário em que houve a manifestação de interesse dos licitantes não convidados
inicialmente, quando for o caso.

-

17

Consta o original das propostas e demais documentos que as instruírem?

Art. 38, IV

18

A data de recebimento das propostas confere com a
data estipulada no respectivo ato convocatório?

Art. 40, caput

19

Os preços constantes da proposta vencedora estão
compatíveis com os praticados no mercado, conforme demonstrado na estimativa inicial?

Art. 24, VII

20

Houve empate de duas ou mais propostas resolvido
de acordo com os critérios previstos no ato convocatório?

Art. 45, § 2º

21

Consta documentação atualizada relativa à habilitação jurídica?

Art. 28

22

Consta documentação relativa à regularidade fiscal?

Art. 29

23

Consta documentação relativa à qualificação técnica,
quando for o caso?

Art. 30

Art. 22, § 3º
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24

Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira, quando for o caso?

Art. 31

25

Consta ata de abertura do certame indicando: os
nomes dos licitantes interessados; o resultado da
análise dos documentos de habilitação e, conforme o
caso, das vencedoras, inclusive registro de eventual
manifestação de licitante de que vai ou não interpor
recurso?

Art. 38, V

26

Consta mapa de julgamento?

Art. 43, IV

27

A ata de julgamento do certame foi publicada em
Art. 109, § 1º
Diário Oficial?
c/c art. 44, § 1º

28

Inexistindo publicação, consta na ata de julgamento
comunicação direta da intimação do resultado a todos os prepostos dos licitantes, para efeito de prazo
de recurso, inclusive em caso de propostas abertas
em fase separada da habilitação?

Art. 109, § 1º

29

Os eventuais recursos foram julgados e juntados ao
processo?

Art. 38, VIII

30

Os prazos de apresentação e análise dos eventuais
recursos foram observados?

Art. 109, I

31

Consta ato de adjudicação e homologação do objeto
da licitação?

Art. 38, VII

32

Os atos administrativos foram praticados por agentes
públicos competentes, ou seja, nomeados ou designados formalmente?

-

33

Os avisos de Convite são afixados em local público e
de fácil acesso?

-

34

A cada novo certame com objeto idêntico ou assemelhado foi convidado mais um interessado, até o limite
do cadastro, desde que não se caracterize fracionamento nas compras?

Art. 22, § 6º

35

Houve justificativa da repetição do convite no caso de
não comparecimento de no mínimo três convidados?

Art. 22, § 7º

Observações:

ANEXO 10 - CONCORRÊNCIA
Conceito: Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93.
Verificar se:
Legenda: S = SIM, N = NÃO, N/A = NÃO SE APLICA
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Item

Procedimentos

Base Legal

1

O processo foi devidamente autuado e protocolado, com a numeração das páginas, contendo carimbo do órgão, visto do responsável
e indicação do recurso próprio?

Art. 38, caput

2

Consta pesquisa de mercado (cotação de preços) destinada a estimar o valor do bem ou
serviço, indicando a fonte e metodologia ou
nome e endereço de pelo menos 3 (três) empresas ou pessoas físicas consultadas?

Art. 15, V

3

Consta autorização do ordenador da despesa
para abertura do processo?

Art. 38, caput

4

Consta demonstração, detalhamento, finalidade do objeto/serviço a ser adquirido ou contratado?

Art. 40, I

5

Os recursos orçamentários previstos estão
identificados pelos códigos dos créditos próprios da classificação e da categoria de programação?

Art. 38, caput

6

Consta projeto básico e orçamento detalhado
em planilhas de custos unitários, elaborados
pelo órgão ou entidade promotora da licitação,
quando for o caso?

Art. 7, § 2º, I c/c 40,
§ 2°, I e II

7

Consta cópia do ato de designação da comissão de licitação – CPL?

Art. 38, III

8

Consta definição de que o projeto executivo
seja apresentado em conjunto básico ou durante execução das obras e serviços contratados?

Art. 7º, § 1º

9

Consta o edital e respectivos anexos?

Art. 38, I

10

O objeto da licitação está descrito de forma
sucinta e clara?

Art. 40, I

11

Foram estabelecidos prazos e condições para
assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente?

Art. 64

12

Há previsão de sanções para o caso de inadimplemento?

Art. 40, III

13

Foi definido o local para aquisição e exame do
projeto básico, conforme o caso, do projeto
executivo?

Art. 40, V

14

Os critérios para julgamento estão dispostos
de forma clara e com parâmetros objetivos?

Art. 40, VII

15

Consta indicação dos locais, horários e códigos
de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação
e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento do objeto?

Art. 40, VIII

S

N

N/A

PÁG.
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16

Consta indicação do critério de aceitabilidade
dos preços unitário e global, conforme o caso,
permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critério
estatísticos ou faixas de variação referente ao
preço de referência?

Art. 40, X

17

Consta critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção,
admitida a adoção de índices específicos ou
setoriais, que essa proposta se referir, até a
data do adimplemento de cada parcela?

Art. 40, XI

18

Estão estabelecidas as condições de pagamento, prevendo prazo de pagamento, cronograma de desembolso máximo por período, critério de atualização financeira dos valores a
serem pagos, desde a data final do período de
adimplemento de cada parcela até a data do
efetivo pagamento, compensações financeiras
e penalizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipações de pagamento;
bem assim exigência de seguro, quando for o
caso?

Art. 40, XIV

19

Existem instruções e normas para os recursos
previstos na lei 8.666/93?

Art. 40, XV

20

Foram estabelecidas as condições de recebimento do objeto da licitação?

Art. 40, XVI

21

Consta minuta do termo do contrato obrigatório?

Art. 40, § 2º, III

22

Houve caso de substituição do termo de contrato obrigatório por outros documentos hábeis, a exemplo da carta-contrato ou nota de
empenho de despesa (o objeto em licitação
refere-se a bens a serem adquiridos mediante
entrega imediata e integral)?

Art. 62, § 4°

23

Consta parecer prévio da Área Técnica e/ou
Jurídica do órgão, quando for o caso?

Art. 38, VI e parágrafo único

24

Consta comprovante de publicação do resumo
do edital na imprensa oficial do Município, bem
como, quando se tratar de obra financiada
parcial ou totalmente com recursos federais,
no Diário Oficial da União?

Art. 21 e 38, II

25

O prazo estabelecido para a publicação do ato
convocatório foi cumprido?

Art. 21

26

Os interessados em participar da licitação possuem todos os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a fase inicial da
habilitação preliminar?

Art. 22, § 1º

27

Houve autorização da autoridade competente
para adoção do procedimento de pré-qualificação dos licitantes?

Art. 114, § 1º

28

Consta o original das propostas e demais documentos que as instruírem?

Art. 38, IV

29

A data de recebimento das propostas confere
com a data estipulada no respectivo ato convocatório?

Art. 21, § 2º
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30

Os preços constantes da proposta vencedora
estão compatíveis com os praticados no mercado, conforme demonstrado na estimativa
inicial?

Art. 43, IV e § 3º

31

Houve empate de duas ou mais propostas resolvido de acordo com os critérios previstos no
ato convocatório?

Art. 45, § 2º

32

Consta documentação atualizada relativa à habilitação jurídica?

Art. 28

33

Consta documentação relativa à regularidade
fiscal?

Art. 29

34

Consta documentação relativa à qualificação
técnica, quando for o caso?

Art. 30

35

Consta documentação relativa à qualificação
econômico-financeira, quando for o caso?

Art. 31

36
Consta ata de abertura do certame indicando: os nomes dos licitantes interessados; o resultado da análise dos documentos de habilitação e, conforme o caso, das propostas vencedoras; inclusive registro de eventual manifestação de licitante
de que vai ou não interpor recursos?
Art. 38, V
37

Consta mapa de julgamento?

38

A ata de julgamento do certame foi publicada
em Diário Oficial?

Art. 109, § 1º

39

Inexistindo publicação, consta na ata de julgamento comunicação direta da intimação do
resultado a todos os prepostos dos licitantes,
para efeito de prazo de recurso, inclusive em
caso de propostas abertas em fase separada
da habilitação?

Art. 109, § 1º

40

Os eventuais recursos foram julgados e juntados ao processo?

Art. 43, III

41

Os prazos de apresentação e análise dos eventuais recursos foram observados?

Art. 109

42

Consta ato de adjudicação e homologação do
objeto da licitação?

Art. 38, VII

43

Os atos administrativos foram praticados por
agentes públicos competentes, ou seja, nomeados ou designados formalmente?

Requisitos Essenciais
dos Atos Administrativos

44

Em caso de concorrência de âmbito internacional, o Edital foi ajustado às normas de política
econômica, monetária, de comércio exterior e
outras exigências do direito internacional?

Art. 42

Art. 43, IV

Observações:
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ANEXO 11 - CONCURSO
Conceito: Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico
ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital
publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
Base Legal: Lei Federal n° 8.666/93.
Verificar se:
Legenda: S = SIM, N = NÃO, N/A = NÃO SE APLICA
Item

Procedimentos

Base Legal

1

O processo foi devidamente autuado e protocolado, com a numeração das páginas, contendo
carimbo do órgão, visto do responsável e indicação do recurso próprio?

Art. 38, caput

2

Consta pesquisa de mercado, (cotação de preço) ou critérios para estipular o valor do prêmio
ou serviço a ser executado?

Art. 15, III

3

Consta autorização do ordenador da despesa
para abertura do processo?

Art. 38, caput

4

Os recursos orçamentários previstos estão identificados pelos códigos dos créditos próprios da
classificação e da categoria de programação?

Art. 38, caput

5

Consta demonstração, detalhamento, finalidade do objeto/serviço a ser adquirido ou contratado?

Art. 40, I

6

Consta o projeto básico e/ou planilha de custos
elaborados pelo órgão ou entidade promotora
da licitação, quando for o caso?

Art. 7, § 2º, I

7

Consta cópia do ato de designação da comissão
de licitação?

Art. 38, III

8

Consta regulamento próprio estabelecendo os
critérios para a realização do concurso?

Art. 52

9

Consta parecer prévio da Área Técnica e/ou Jurídica do órgão, quando for o caso?

Art. 38 parágrafo
único

10

Consta comprovante de publicação do edital na
imprensa oficial?

Art. 21, I

11

Consta o original das propostas e demais documentos que as instruírem?

Art. 38,IV

12

Consta documentação atualizada relativa à habilitação jurídica?

Art. 28

S

N

N/A

PÁG.

www.diariomunicipal.es.gov.br

28/10/2015 (Quarta-feira)

DOM/ES - Edição N° 374

Página 60

13

Consta documentação relativa à regularidade
fiscal?

Art. 29

14

Consta documentação relativa à qualificação
técnica, quando for o caso?

Art. 30

15

Consta documentação relativa à qualificação
econômico-financeira, quando for o caso?

Art. 31

16

Constam na ata circunstanciada, os nomes dos
licitantes, avaliação e análise dos trabalhos e
eventual manifestação de licitante de que vai
interpor recursos?

Art. 38, V c/c art. 43

17

Consta ato de adjudicação e homologação do
objeto da licitação?

Art. 38, VII

18

Consta o instrumento de contrato devidamente
pactuado, quando for o caso?

Art. 62

19

Consta publicação do extrato do contrato na
imprensa oficial, quando for o caso?

Art. 61, parágrafo
único

20

Consta encaminhamento por cópia do contrato
ao TCE, quando for o caso?

-

Observações:

ANEXO 12 - TOMADA DE PREÇO
Conceito: Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem
a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93.
Verificar se:
Legenda: S = SIM, N = NÃO, N/A = NÃO SE APLICA
Item

Procedimentos

Base Legal

1

O processo foi devidamente autuado e protocolado,
com a numeração das páginas, contendo carimbo do
órgão, visto do responsável e indicação do recurso
próprio?

Art. 38, caput

2

Consta pesquisa de mercado (cotação de preços)
destinada a estimar o valor do bem ou serviço, indicando a fonte e metodologia ou nome e endereço
de pelo menos 3 (três) empresas ou pessoas físicas
consultadas?

Art. 15, III

S

N

N/A

PÁG.
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3

Consta autorização do ordenador da despesa para
abertura do processo?

Art. 38, caput

4

Consta demonstração, detalhamento, finalidade do
objeto/serviço a ser adquirido ou contratado?

Art. 40, I

5

Os recursos orçamentários previstos estão identificados pelos códigos dos créditos próprios da classificação e da categoria de programação?

Art. 38, caput

6

Consta projeto básico e orçamento detalhado em
planilhas de custos unitários, elaborados pelo órgão
ou entidade promotora da licitação, quando for o
caso?

Art. 7º, § 2º, II
c/c 40, § 2º

7

Consta cópia do ato de designação da comissão de
licitação?

Art. 38, III

8

Consta definição de que o projeto executivo seja
apresentado em conjunto básico ou durante execução das obras e serviços contratados?

Art. 7º, § 1º

9

Consta o edital e respectivos anexos?

Art. 38, I

10

O objeto da licitação está descrito de forma sucinta
e clara?

Art. 40, I

11

Foi definido o local para aquisição e exame do projeto básico, conforme o caso, do projeto executivo?

Art. 40, V

12

Os critérios para julgamento estão dispostos de forma clara e com parâmetros objetivos?

Art. 40, VII

13

Consta indicação dos locais, horários e códigos de
acesso dos meios de comunicação à distância em
que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições
para atendimento das obrigações necessárias ao
cumprimento do objeto?

Art. 40, VIII

14

Consta indicação do crédito de aceitabilidade dos
preços unitário e global, conforme o caso, permitida
a fixação de preços máximos e vedados a fixação
de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de
variação referente ao preço de referência?

Art. 40, X

15

Consta critério de reajuste, que deverá retratar a
variação efetiva do custo de produção, admitida a
adoção de índices específicos ou setoriais, que essa
proposta se referir, até a data do adimplemento de
cada parcela?

Art. 40, XI

16

Estão estabelecidas as condições de pagamento,
cronograma de desembolso máximo por período, critério de atualização financeira dos valores a serem
pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento,
compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipações de pagamento, bem assim exigência de seguro,
quando for o caso?

Art. 40, XIV

17

Existem instruções e normas para os recursos previstos na lei 8.666/93?

Art. 40, XV

18

Foram estabelecidas as condições de recebimento do
objeto da licitação?

Art. 40, XVI
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19

Consta minuta do termo do contrato obrigatório?

20

Em caso de substituição do termo de contrato obrigatório por outros documentos hábeis, a exemplo da
carta-contrato ou nota de empenho de despesa (o
objeto em licitação refere-se a bens a serem adquiridos mediante entrega imediata e integral)?
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Art. 40, § 2º,
III

Art. 62

21
Consta parecer prévio da Área Técnica e/ou Jurídica do órgão, quando for o caso?
Art. 38, VI e parágrafo único

22

Consta comprovante de publicação do resumo do
edital na imprensa oficial do Estado, bem como,
quando se tratar de obra financiada parcial ou totalmente com recursos federais, no Diário Oficial da
União?

Art. 21, I

23

O prazo estabelecido para a publicação do ato convocatório foi cumprido?

Art. 21

24

Consta comprovante do cadastramento dos licitantes interessados inclusive informação de que os cadastros apresentaram todas as condições exigidas e
necessárias para a sua qualificação dentro do prazo
máximo de 3 dias antes do recebimento das propostas?

Art. 22, § 2º

25

Consta o original das propostas e demais documentos que as instruírem?

Art. 38, IV

26

A data de recebimento das propostas confere com a
data estipulada no respectivo ato convocatório?

Art. 21, § 2º

27

Os preços constantes da proposta vencedora estão
compatíveis com os praticados no mercado, conforme demonstrado na estimativa inicial?

Art. 24, VII

28

Houve empate de duas ou mais propostas resolvido
de acordo com os critérios previstos no ato convocatório?

Art. 45, § 2º

29

Consta documentação atualizada relativa à habilitação jurídica?

Art. 28

30

Consta documentação relativa à regularidade fiscal?

Art. 29

31

Consta documentação relativa à qualificação técnica,
quando for o caso?

Art. 30

32

Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira, quando for o caso?

Art. 31

33

Consta ata de abertura do certame indicando: os
nomes dos licitantes interessados; o resultado da
análise dos documentos de habilitação e, conforme
o caso, das propostas vencedoras; inclusive registro
de eventual manifestação de licitante de que vai ou
não interpor recursos?

Art. 38, V

34

Consta mapa de julgamento?

Art. 43, IV

35

A ata de julgamento do certame foi publicada em no
Diário Oficial?

Art. 109, § 1º
c/c art. 44, §
1º
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36

Inexistindo publicação, consta na ata de julgamento
comunicação direta da intimação do resultado a todos os prepostos dos licitantes, para efeito de prazo
de recurso, inclusive em caso de propostas abertas
em fase separada da habilitação?

Art. 109, § 1º

37

Os eventuais recursos foram julgados e juntados ao
processo?

Art. 43, III

38

Os prazos de apresentação e análise dos eventuais
recursos foram observados?

Art. 109

39

Consta ato de adjudicação e homologação do objeto
da licitação?

Art. 38, VII

40

Os atos administrativos foram praticados por agentes públicos competentes, ou seja, nomeados ou designados formalmente.

Requisitos Essenciais do Ato
Administrativo

Observações:

ANEXO 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Conceito: O Pregão Presencial é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, nas dependências da instituição compradora, por meio de propostas de preços escritas e
lances verbais para classificação e habilitação do licitante com o menor preço ofertado, liderada por um pregoeiro devidamente designado pela Unidade Executora da administração pública licitante.

Base Legal: Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002.

Verificar se:
Legenda: S = SIM, N = NÃO, N/A = NÃO SE APLICA
Item

Procedimentos

Base Legal

1

O processo foi devidamente autuado e protocolado,
com a numeração das páginas, contendo carimbo do
órgão, visto do responsável e indicação do recurso próprio?

Art. 38, caput

2

Consta autorização do ordenador da despesa para
abertura do processo?

Art. 38, caput

3

Os recursos orçamentários previstos estão identificados pelos códigos dos créditos próprios da classificação
e da categoria de programação?

Art. 7°, § 2° c/c
14

4

Consta pesquisa de mercado (cotação de preço) ou critérios para estipular o valor do bem ou serviço a ser
executado?

Art. 7º e 15, III
da Lei 8.666/93
c/c Art. 3°, III
da Lei 10.520/02

5

Consta demonstração, detalhamento, finalidade do objeto/serviço a ser adquirido ou contratado?

Art. 40, I

S

N

N/A

PÁG.
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6

Consta o projeto básico e/ou planilha de custos elaborados pelo órgão ou entidade promotora da licitação,
quando for o caso?

Art. 7º, § 2 º, I
da Lei 8.666/93
c/c Art. 3°, III
da Lei 10.520/02

7

Consta cópia do ato de designação da comissão de licitação e do pregoeiro?

Art. 38, III da
Lei 8.666/93 c/c
Art. 3°, IV da Lei
10.520/02

8

Consta edital e minuta do instrumento de contrato?

Art. 38, I e 40, §
2º, III

9

Consta parecer prévio da Área Técnica e/ou Jurídica do
órgão, quando for o caso?

Art. 38, VI e parágrafo único

10

Consta cópia de publicação do aviso/edital na imprensa oficial ou jornal de grande circulação?

Art. 4º, I da Lei
10.520/02

11

Consta declaração dos licitantes dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação?

Art. 4º, VII da
Lei 10.520/02

12

Consta original das propostas e demais documentos
que as instruírem?

Art. 38, IV

13

Consta credenciamento dos representantes legais dos
licitantes, mediante a apresentação de documentos
que comprovem possuir poderes para a formulação de
propostas e para os demais atos inerentes ao pregão?

Art. 4º, VI da Lei
10.520/02

14

Consta documentação relativa à regularidade fiscal.

15

O preço final (lance) está de acordo com o valor estimado?

Art. 4º, XI da Lei
10.520/02

16

Consta documentação relativa à qualificação técnica,
quando for o caso?

Art. 30

17

Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira, quando for o caso?

Art. 31

18

Consta na ata, os nomes dos licitantes, e dos seus representantes legais, análise dos documentos de habilitação e das propostas e os preços escritos, os lances
verbais apresentados e eventual manifestação de licitante de que vai interpor recurso?

Art. 38 e 43

19

Consta ata, relatórios e deliberação da comissão julgadora?

Art. 38, V

20

Consta o ato de adjudicação do objeto ao licitante declarando vencedor pelo pregoeiro, caso tenha havido
desistência expressa de todos os licitantes da intenção
de interpor recursos?

Art. 4º, XXI da
Lei 10.520/02

21

Consta relatório circunstanciado, informando o nome
do licitante vencedor e todos os passos ocorridos durante o pregão, fundamentados nos critérios estabelecidos pelo respectivo edital?

Art. 8º da Lei
10.520/02

Art. 29

Observações:
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ANEXO 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Conceito: Pregão Eletrônico é um método que amplia a disputa licitatória, permitindo a participação de várias empresas
de diversos estados, na medida em que dispensa a presença dos contendentes. Trata-se de uma modalidade ágil, transparente e que possibilita uma negociação eficaz entre os licitantes. Foi criado visando, basicamente, aumentar a quantidade
de participantes e baratear o processo licitatório.
Base Legal: Leis Federais nos 8.666/1993, 10.520/2002 e Decreto Federal n° 5.450/2005.
Verificar se:
Legenda: S = SIM, N = NÃO, N/A = NÃO SE APLICA
Item

Procedimento

Base Legal

1

O processo foi devidamente autuado e protocolado,
com a numeração das páginas, contendo carimbo do
órgão e visto do responsável e indicação do recurso
próprio?

Art. 38, caput

2

Consta autorização do ordenador da despesa para
abertura do processo?

Art. 38, caput

3

Os recursos orçamentários previstos estão identificados pelos códigos dos créditos próprios da classificação de programação?

Art. 14

4

A autorização está assinada pelo ordenador da despesa?

Art. 38, caput

5

Consta pesquisa de mercado (cotação de preço) ou
critérios para estipular o valor do bem ou serviço a
ser executado?

Art. 15, III

6

Consta demonstração da finalidade do objeto em licitação, devidamente autorizado pela autoridade superior?

-

7

Consta o projeto básico e/ou planilha de custos elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação,
quando for o caso?

Art. 7°, § 2°, I
e II

8

Consta comprovante de que a autoridade competente
para promover a licitação foi previamente credenciada pelo provedor do sistema eletrônico?

Art. 3º do Dec.
5.450/05

9

Consta cópia do credenciamento do pregoeiro responsável, dos membros da equipe de apoio, do operador
do sistema eletrônico e do licitante?

Art. 3º do Dec.
5.450/05

10

Consta a declaração dos licitantes, de pleno conhecimento das exigências de habilitação previstas no
edital?

Art. 4°, XIII da
Lei 8.666/93 e
Art. 21, § 2º do
Dec. 5.450/05

11

Consta no edital do pregão eletrônico o site da sessão pública na Internet, data e hora de sua realização?

Art. 17, § 2º do
Dec. 5.450/05

S

N

N/A

PÁG.
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12

Consta cópia do Edital e comprovante de sua publicação?

Art. 30, VII e
XII, a, do Dec.
5.450/05

13

Consta parecer jurídico sobre o edital e a minuta do
contrato?

Art. 30, IX do
Dec. 5.450/05

14

As propostas iniciais de preço que não guardaram
conformidade com o edital foram desclassificadas?

Art. 22, § 2º do
Dec. 5.450/05

15

Houve registro de recursos e contrarrazões?

Art. 26 do Dec.
5.450/05

16

Os documentos de habilitação exigidos pelo edital
(cópia e originais) foram juntados dentro do prazo
estabelecido?

Art. 25 do Dec.
5.450/05

17

Nas situações em que o Edital prevê requisitos de
habilitação, não compreendidas perante o SICAF, a
documentação necessária foi juntada?

Art. 25, § 2º do
Dec. 5.450/05

18

Foram aplicadas as sanções aos licitantes pelo descumprimento ao exposto na norma do pregão eletrônico?

Art. 21, § 3º do
Dec. 5.450/05

19

Constam da ata, o lance vencedor, a classificação
dos lances apresentados e demais informações?

20

O licitante vencedor que descumpriu o prazo ou não
apresentou toda a documentação exigida foi desclassificado e por conseguinte o próximo licitante da ordem de classificação foi convocado para apresentar os
documentos de habilitação?

Art. 30, XI do
Dec. 5.450/05

Art. 25, § 5º do
Dec. 5.450/05

Observações:

ANEXO 15 - INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO
Os processos de despesas não exigem o cumprimento de etapas formais imprescindíveis num processo de licitação,
conforme os casos estabelecidos na lei 8.666/93. Pode-se estar diante de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, entretanto os administradores devem obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade,
igualdade, publicidade e probidade administrativa impostos à Administração Pública.
Esses processos devem ser muito bem instruídos, e além dos documentos de habilitação e regularidade fiscal da empresa, devem ser comprovados nos autos a caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa,
quando for o caso; a razão da escolha do fornecedor ou executante; e a justificativa do preço, nos termos do parágrafo
único do art. 26, do Regramento Licitatório. E deve ser publicado o termo de dispensa ou de inexigibilidade de licitação,
no prazo legal, como condição de eficácia do ato.
Base Legal: Lei Federal n° 8.666/93
Verificar se:
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Legenda: S = SIM, N = NÃO, N/A = NÃO SE APLICA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Item

Procedimentos

Base Legal

1

O processo foi devidamente autuado e protocolado,
com a numeração das páginas, contendo carimbo do
órgão, visto do responsável e indicação do recurso
próprio?

Art. 38, caput

2

Consta pesquisa de mercado (cotação de preços) destinada a estimar o valor do bem ou serviço, indicando
a fonte e/ou metodologia utilizada?

Art. 15, III

3

Consta autorização do ordenador da despesa para
abertura do processo.

Art. 38, caput

4

Os recursos orçamentários previstos estão identificados pelos códigos dos créditos próprios da classificação e da categoria da programação?

Art. 14 e 38,
caput

5

Consta demonstração, detalhamento, finalidade do
objeto/serviço a ser adquirido ou contratado?

6

Consta o projeto básico e/ou planilha de custos elaborados pelo órgão ou entidade promotora da licitação,
quando for o caso?

Art. 7º, § 2º, I

7

Consta a minuta do termo de contrato, nos casos em
que resulte obrigações futuras?

Art. 40, § 2º,
III

8

Consta parecer prévio da Área Técnica e/ou Jurídica
do órgão, fundamentando os motivos excepcionais
para a inexigibilidade da licitação?

Art. 38, VI e
parágrafo único

9

Consta documentação atualizada relativa à habilitação
jurídica?

Art. 28

10

Consta documentação relativa à regularidade fiscal?

Art. 29

11

Consta documentação relativa à qualificação técnica,
quando for o caso?

Art. 30

12

Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira, quando for o caso?

Art. 31

13

Consta ato de inexigibilidade, expedido pela autoridade competente?

Art. 26

14

Consta publicação do ato de inexigibilidade na imprensa oficial?

Art. 26

15

Consta cópia do termo de contrato e publicação do
extrato, quando for o caso?

Art. 61, parágrafo único

16

Consta documento que comprova a comunicação da
empresa quanto a entrega de obras e serviços, quando for o caso?

Art. 73, I

17

Foi indicado o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, quando for o caso?

Art. 67

S

N

N/A

PÁG.

Art. 40, I
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Art. 15, § 8º

Observações:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Item

Procedimentos

Base Legal

01

O processo foi devidamente autuado e protocolado,
com a numeração das páginas, contendo carimbo do
órgão, visto do responsável e indicação do recurso
próprio?

Art. 38, caput

02

Consta pesquisa de mercado (cotação de preços) destinada a estimar o valor do bem ou serviço, indicando a
fonte, metodologia ou nome e endereço de pelo menos
3 (três) empresas ou pessoas físicas consultadas?

Art. 7° e 15,
III

03

Consta autorização do ordenador da despesa para
abertura do processo?

Art. 38, caput

04

Os recursos orçamentários previstos estão identificados pelos códigos próprios de classificação e da categoria de programação?

Art. 38, caput

05

Consta demonstração, detalhamento, finalidade do objeto/serviço a ser adquirido ou contratado?

Art. 40, I

06

Consta projeto básico e/ou planilha de custos elaborados pelo órgão ou entidade promotora da contratação,
quando for o caso?

Art. 7º, § 2
º, I

07

Consta minuta do termo de contrato, nos casos em
que resulte obrigações futuras?

Art. 40, § 2º,
III

08

Consta parecer prévio da Área Técnica e/ou Procuradoria Jurídica, fundamentando os motivos excepcionais para a dispensa da licitação?

Art. 38, VI

09

Consta documentação atualizada relativa à habilitação
jurídica?

Art. 28

10

Consta documentação relativa à regularidade fiscal?

Art. 29

11

Consta documentação relativa à qualificação técnica,
quando for o caso?

Art. 30

12

Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira, quando for o caso?

Art. 31

13

Consta ato de dispensa, expedido pela autoridade
competente?

Art. 26

14

Consta publicação do ato de dispensa na imprensa oficial?

Art. 26

S

N

N/A

PÁG.

Observações:
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OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Item
01
02
03

Procedimentos
Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira, quando for o caso?
Consta cláusula de reajustamento dos preços?
Consta cláusula que define o regime de execução e a
forma de fornecimento?

Base Legal

S

N

N/A

PÁG.

Art. 31
Art. 55, III
Art. 55, II

Consta cláusula que define os prazos de inicios das eta04

pas de execução, de conclusão, de entrega, de obser-

Art. 55, IV

vação e de recebimento definitivo, conforme o caso?
Constam cláusulas que definem os direitos, as respon05

sabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os

Art. 55,VII

valores das multas?
06

Consta cláusula que defina os casos de rescisão?

Art. 55, VIII

Consta cláusula que estabeleça o reconhecimento dos
07

direitos de administração, em caso de rescisão admi-

Art. 55, IX

nistrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93?
08

Consta cláusula que estabeleça a vinculação ao ato de
dispensa?

Art. 55, XI

Consta cláusula que estabeleça a legislação aplicável à
09

execução do contrato e especialmente aos casos omis-

Art. 55, XII

sos?
Consta cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda execução do contrato,
10

incompatibilidade com as obrigações por ele assumi-

Art. 55, XIII

das, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação?
Consta cláusula que declare competente o foro da sede
11

da administração para dirimir qualquer questão con-

Art. 55, § 2º

tratual?
12

As garantias foram apresentadas de acordo com a Lei
8.666/93?

Art. 56, caput

Observações:

ANEXO 16 - OBRAS
Conceito: Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta.
Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93.
Verificar se:
Legenda: S = SIM, N = NÃO, N/A = NÃO SE APLICA
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Item

Procedimentos

Base Legal

1

Existe Projeto básico, com elementos necessários e suficientes, com
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra, serviço, complexo de obras ou serviços, objetos da licitação, elaborado com base
nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
da obra, a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do
prazo de execução?

Art. 6º, inciso IX

2

Existe cronograma orçamentário, físico-financeiro, de execução de
acordo com o projeto definido, e prazos e preços compatíveis com a
média de obras idênticas?

3

Existe planilha de custos individualizada e devidamente detalhada
em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos
unitários, e o produto nela especificado esteja contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, conforme exigência legal?

Art. 7°, §
2º, II e IV

4

Existem todos os elementos necessários e suficientes à execução
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT?

Art. 6º, inciso X

5

Existe memorial descritivo?

Art. 6º, inciso IX

6

Possui termo de contrato/carta-contrato/ordem de serviço?

S

N

N/A

PÁG.

Art. 62

O(s) contrato(s) contem as cláusulas necessárias?
I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução,
quando exigidas;

7

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades
cabíveis e os valores das multas;

Art. 55 e
incisos

VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou
ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente
aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

8

Foi designado, pelo menos, um servidor para acompanhar a obra no
tocante à medição, fiscalização e recebimento (fiscal de contrato)?

Art. 67

9

Todos os reajustes de preços estão sendo pagos de acordo com as
normas vigentes e que possam decorrer de modificação no custo de
produção, e de acordo com os critérios previstos no Edital?

Art. 65, §
1°

10

Possui “Livro de Ocorrências” para anotações no local da obra ou
serviços?

Art. 67, §
1°

11

Em caso de inexecução da obra ou serviço, erro de execução, execução imperfeita ou outro inadimplemento contratual, estão sendo
aplicadas as penalidades previstas no contrato?

Art. 87
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12

As medições das quantidades de serviços nas obras estão sendo efetuadas mensalmente ou de acordo com o estabelecido no contrato?

-

13

Os valores orçados estão em consonância com os efetivamente gastos?

-

14

As obras em andamento estão registradas na Contabilidade?

-

15

Existe compatibilidade entre o projeto executivo e a obra em execução, o material aplicado e o memorial descritivo, bem como do local
onde a obra está sendo realizada?

-

16

O andamento das obras coincidem com as fases registradas e pagas?

-

17

A fiscalização foi feita por profissional habilitado e credenciado para a
observância dos detalhes constantes da execução?

-

18

Estão sendo contabilizadas, no Sistema Patrimonial, as obras em andamento, à vista dos próprios documentos de despesa?

-

19

A obra foi incorporada ao imobilizado da Prefeitura quando concluída
e, e se for o caso, apresentado o respectivo habite-se?

-

20

O termo final (recebimento definitivo), emitido por ocasião da entrega da obra, foi aprovado por ambas as partes (contratante e contratada)?

-

Observações:

Castelo
Prefeitura
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROCESSO N°
11.732/2015
Publicação Nº 28209

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

obra na Rua Vereador Anísio Novaes inicio da Rodovia
Pedro Cola Bairro Independência, Castelo, ES.
Valor: R$ 14.640,48(quatorze mil, seiscentos e quarenta
reais e quarenta e oito centavos).
Base para a Inexigibilidade: Art. 25, inc. II, da Lei 8.666/93.

Processo n° 11.732/2015
Processo n° 11.734/2015
Contratante: Prefeitura Municipal de Castelo.
Contratada: Espírito Santo Centrais Elétricas

Contratante: Prefeitura Municipal de Castelo.

Objeto: Serviço de realocação de um poste com mão de
obra na rua Adalton Santos, 513, Bairro Niterói, Castelo,
ES.

Contratada: Espírito Santo Centrais Elétricas

Valor: R$ 12.338,35(doze mil, trezentos e trinta e oito
reais e trinta e cinco centavos).
Base para a Inexigibilidade: Art. 25, inc. II, da Lei 8.666/93.

Objeto: Serviço de realocação de alta tensão com mão
de obra na Rodovia Pedro Cola próximo ao posto de
combustível Petrobras, no Municipio de Castelo, ES.
Valor: R$ 4.465,61( quatro mil, quatrocentos e sessenta e
cinco reais e sessenta e um centavos).
Base para a Inexigibilidade: Art. 25, inc. II, da Lei 8.666/93.

Processo n° 11.733/2015
Castelo-ES, 27/10/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Castelo.
Contratada: Espírito Santo Centrais Elétricas
Objeto: Serviço de realocação de um poste com mão de

Jair Ferraço Júnior
Prefeito Municipal
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RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/15

Publicação Nº 28171

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado
da seguinte Licitação:
Pregão Presencial nº 154/15
- BVR CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA nos lotes 1 ,
2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 ,
16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 e 24 no valor total de
R$ 5.220,00 (cinco mil duzentos e vinte reais).

Castelo-ES, 27/10/2015.

Felipe Siqueira Pires

Página 72

do Departamento de Controle e Manutenção de Veículos,
Máquinas e Equipamentos do Município de Castelo – ES,
conforme especificações constantes no Anexo 02 do
presente edital e Termo de Referência Anexo 08. Tudo de
acordo com o Processo Administrativo nº. 011342/2015,
oriundo da Secretaria Municipal de Interior.
A CONTRATADA será responsável pela execução total dos
serviços aos preços unitários por ela propostos e aceitos
pela CONTRATANTE.
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS:
As
despesas
decorrentes da presente licitação correrão à conta
da:
Dotação Orçamentária

Elemento de
Despesa

Ficha

Origem

013003.2678200502.120

33903000000

0632

Secretaria
Municipal
de Interior

do Orçamento da Prefeitura para o exercício de
2015.

Pregoeiro

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ R$ R$
2.418,00 (dois mil, quatrocentos e dezoito reais).

RESUMO DO CONTRATO Nº 325/2015

Publicação Nº 28204

CONTRATO Nº 325/2015, referente ao PP 108/2015
PROCESSO Nº 011342/2015

PRAZO: O prazo máximo de execução do serviço será
até 31 (trinta e um) de dezembro de 2015, iniciandose na data de sua publicação, conforme necessidade da
secretaria requisitante.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

Castelo-ES, 27 de outubro de 2015.

CONTRATADO: EMPRESA CADU COMERCIAL LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a
aquisição de 02 (dois) pneus para a frota de máquinas,
veículos e equipamentos da Prefeitura de Castelo, ES,

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

Domingos Martins
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 0070/2015

Publicação Nº 28195

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público
que fará realizar licitação, especificada a seguir:

Data de abertura: 11 de Novembro de 2015 – 09 horas

INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de
08 às 11 horas e de 13 às 16 horas; site: www.domingosmartins.es.gov.br.

PREGÃO Nº 0070/2015
Objeto: Contratação de prestação de serviços especializados para locação, montagem, desmontagem de brinquedos, para atendimento as crianças acompanhadas nas
Oficinas de Convivência Social referenciadas pelo CRAS e
disponibilizadas nos Polos de Assistência Social do município de Domingos Martins e pelo CREAS.

Domingos Martins – ES, 27 de Outubro de 2015.

Marilene Jähring
Pregoeira Municipal
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CARTA CONVITE Nº 002/2015 E CHAMADA PÚBLICA
Nº 02/2015

Publicação Nº 28194

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

Página 73

Valor: R$ 2.677,80
Vencedor: Produtor 02: Fernando Antonio Plaster
Valor: R$ 206,40
Data da homologação: 01/10/2015

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Presidente da AEC: Alexandra Bráz da Vitória Kipper

AEC da EMEF Antônio Francisco Erlacher
CARTA CONVITE Nº 002/2015
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar no ano de 2015 da EMEF Antônio Francisco
Erlacher.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2015

Vencedor: E. G. STEIN JUNIOR - ME

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Valor: R$ 6.252,57

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Data da homologação: 25/09/2015

Pregão Presencial nº 66/2015

Presidente da AEC: Emerson Nilson Zahn

Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios destinados a
alimentação escolar dos alunos matriculados na Educação
infantil e AEE da Rede Municipal de Ensino do município
de Domingos Martins. Vencedoras: FORTCOM COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA – ME; SERVI CARNE LTDA E
VITÓRIANUTRI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
LTDA.

AEC da EMEF Gustavo Guilherme João Plaster
CARTA CONVITE Nº 002/2015
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar no ano de 2015 da EMEF Gustavo Guilherme
João Plaster.

Publicação Nº 28283

Domingos Martins – ES, 26 de outubro de 2015.

Vencedor: E. G. STEIN JUNIOR - ME
Valor: R$ 9.037,16

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Data da homologação: 01/10/2015

Pregão Presencial nº 68/2015

Presidente da AEC: Alexandra Bráz da Vitória Kipper

Objeto: Aquisição de grama esmeralda (zoyzia japônica)
em placas (tapetes a serem instaladas em campo de
futebol em Alto Tijuco Preto e barranco na EMEF Santa
Isabel). Vencedor: PIZETTA MUDAS LTDA

AEC da EMEF Gustavo Guilherme João Plaster
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2015
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura
familiar e empreendedor familiar rural para alimentação
escolar no ano de 2015 da EMEF Gustavo Guilherme João
Plaster.

Domingos Martins – ES, 26 de outubro de 2015.
Luiz Carlos Prezoti Rocha

Vencedor: Produtor 01: Everaldo Schreder

Prefeito

Câmara Municipal
ATO N° 18

Publicação Nº 28186

ATO N° 18, DE 10 DE AGOSTO DE 2015
Institui o cronograma de pagamento para todas as
despesas e dá outras providências.

as despesas, conforme especificado no anexo I deste Ato.
Art. 2º Todos os pagamentos deverão ser realizados por
meio de cheques nominais depositados em conta bancária.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso II do art. 39 do Regimento Interno, considerando
à necessidade administrativa de disciplinar as atividades
relacionadas ao pagamento de despesas, resolve:

Câmara Municipal de Domingos Martins, 10 de agosto de
2015.
ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Art. 1º Estabelece cronograma de pagamento para todas

Presidente
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ANEXO ÚNICO
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I-auxiliar nos serviços da Secretaria, sob orientação do
Secretário Geral Administrativo;
II- controlar as publicações e arquivos de leis, decretos,
resoluções, requerimentos e demais atos da Câmara
Municipal;

DESPESAS

DATA

FOLHA DE PAGAMENTO BRUTO
MENSAL

Previsão do dia 20 a 25 do
mês subsequente

INSS – RECOLHIMENTO DO
EMPREGADOR

Previsão do dia 25 a 30 do
mês subsequente

IPASDM - RECOLHIMENTO DO
EMPREGADOR

Previsão do dia 25 a 30 do
mês subsequente

ALUGUEL DO IMÓVEL DA CÂMARA
MUNICIPAL

Até o 5º dia útil do mês
subsequente

ESCELSA

De acordo com o
vencimento da fatura

CESAN

De acordo com o
vencimento da fatura

TELEMAR

De acordo com o
vencimento da fatura

E&L SISTEMAS

Até o 5º dia útil do mês
subsequente

E&L INTERNET

Até o 5º dia útil do mês
subsequente

X- formatação de Preposições de vereadores: Indicação,
Projeto de Lei, Projeto de Lei Complementar, Projeto de
Decreto, Projeto de Resolução, Moção, Requerimento,
Anteprojeto, Emendas, Proposta de Emenda a Lei Orgânica
e Substitutivos;

ÁGAPE

Até o 5º dia útil do mês
subsequente

XI - cadastramento de todas as preposições no SAPL.

PAPELARIA TIA TEREZINHA

Até o 5º dia útil do mês
subsequente

DIO – DIÁRIO OFICIAL

De acordo com o
vencimento da fatura

COMBUSTÍVEL

Até o 5º dia útil do mês
subsequente

TAXAS BANCÁRIAS

Ultimo dia do mês
subsequente

CORREIOS

De acordo com o
vencimento da fatura

III- registrar os atos da Câmara em livro próprio;
IV- lavrar as Atas das Sessões da Câmara, autorizado pelo
Secretário da Mesa;
V- organizar as correspondências dos vereadores;
VI- redigir as correspondências dos vereadores, sobre
assunto de menor complexidade, orientado pelo Secretário
Geral Administrativo;
VII- agendar os compromissos dos vereadores;
VIII- organizar os documentos e materiais que devem ser
dispostos sobre as mesas dos vereadores ao curso das
sessões da Câmara, bem como recolhê-los no final;
IX- organizar as folhas de presença e de uso da palavra
dos Vereadores, passando as mãos do Secretário da Mesa;

Art. 2º As funções da servidora Thamires Suéli do
Nascimento Rasseli provenientes do cargo efetivo estão
descritas na Lei Municipal nº 2.169, de 16 de abril de 2009,
alterada pela Lei Municipal nº 2.593, de 15 de janeiro de
2014.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 23 de outubro de
2015.

PORTARIA Nº 198

Publicação Nº 28169

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING
Presidente

PORTARIA Nº 198, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015
Atribui função a servidora.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições legais, de acordo com o inciso XXIX e XXIX do
art. 39, do Regimento Interno.
Considerando o exercício legal do servidor com finalidade
de fornecer maior clareza sobre o desempenho da função,
resolve:
Art. 1º Atribuir à servidora Thamires Suéli do Nascimento
Rasseli, detentora do cargo efetivo de Técnico de Gestão
Pública – Auxiliar Legislativo, matrícula nº 376, lotado
na Câmara Municipal de Domingos Martins, as seguintes
funções:

PORTARIA Nº 199

Publicação Nº 28170

PORTARIA Nº 199, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015
Atribui função a servidor.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições legais, de acordo com o inciso XXIX e XXIX do
art. 39, do Regimento Interno.
Considerando o exercício legal do servidor com finalidade
de fornecer maior clareza sobre o desempenho da função,
resolve:
www.diariomunicipal.es.gov.br
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Art. 1º Atribuir ao servidor Jorge Moysés Monteiro, lotado
no cargo de provimento efetivo, Técnico de Gestão
Pública - Auxiliar Legislativo, e no desempenho das
funções do cargo de provimento em comissão de Gerente
de Comunicação, matrícula nº 373, lotado na Câmara
Municipal de Domingos Martins, as seguintes funções:
I – auxiliar nos serviços da Secretaria, sob orientação do
Secretário Geral Administrativo;
II- controlar as publicações e arquivos de leis, decretos,
resoluções, requerimentos e demais atos da Câmara
Municipal;
III- registrar os atos da Câmara em livro próprio;
IV- lavrar as Atas das Sessões da Câmara, autorizado pelo
Secretário da Mesa;
V- organizar as correspondências dos vereadores;
VI- redigir as correspondências dos vereadores, sobre
assunto de menor complexidade, orientado pelo Secretário
Geral Administrativo;
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XXIII- publicar no quadro de avisos e mural da sede do
poder legislativo os seus atos administrativos, incluindo as
edições impressas na imprensa oficial;
XXIV- Monitorar as informações publicadas no Portal da
Transparência desta Câmara Municipal.
Art. 2º As funções do servidor Jorge Moysés Monteiro
provenientes do cargo efetivo estão descritas na Lei
Municipal nº 2.169, de 16 de abril de 2009, alterada pela
Lei Municipal nº 2.593, de 15 de janeiro de 2014.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 23 de outubro de
2015.
ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING
Presidente

VII- agendar os compromissos dos vereadores;
VIII- organizar os documentos e materiais que devem ser
dispostos sobre as mesas dos vereadores ao curso das
sessões da Câmara, bem como recolhê-los no final;
IX- organizar as folhas de presença e de uso da palavra
dos Vereadores, passando as mãos do Secretário da Mesa;
X – processar informação e publicá-las no portal oficial da
Câmara e nas redes sociais da internet;
XI- priorizar a atualidade das noticias relacionadas ao
universo legislativo do município;
XII- divulgar noticia com objetividade e clareza;
XIII- adequar a linguagem ao veiculo de comunicação;
XIV- coletar, registrar e qualificar a informação;
XV- responder os emails encaminhados à Unidade de
Comunicação Social;
XVI- desenvolver ações publicitárias de divulgação das
ações do legislativo municipal nos meios de comunicação
adequados, pautadas na ética e no comprometimento com
a veracidade das informações;
XVII- redigir textos jornalísticos e gravas entrevistas
jornalísticas;
XVIII- assessorar todos os vereadores e servidores
do legislativo municipal em questões relacionadas à
comunicação social, respeitando-se os preceitos legais e
éticos;
XIX- acessar bancos de dados, imagens e som, editandoos quando necessário;
XX- registrar, por meio de fotos e vídeos, as ações
pertinentes às atividades parlamentares (sessões
plenárias, atividades dos vereadores, eventos especiais e
solenidades);
XXI- desenvolver as atividades de acordo com as
especificidades do setor de lotação;
XXII- encaminhar as publicações oficiais ao Diário Oficial
do Espírito Santo (DIO/ES) e Diário oficial dos Municípios
do Espírito Santo (DOM/ES), dando ampla publicidade aos
atos do legislativo municipal;

PORTARIA Nº 200

Publicação Nº 28172

PORTARIA Nº 200, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015
Atribui função a servidora.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições legais, de acordo com o inciso XXIX e XXIX do
art. 39, do Regimento Interno.
Considerando o exercício legal do servidor com finalidade
de fornecer maior clareza sobre o desempenho da função,
resolve:
Art. 1º Atribuir à servidora Elaine Furtado, lotada no
cargo de provimento efetivo, Agente de Gestão Pública,
matrícula nº 370, e no desempenho das funções do cargo
de provimento em comissão de Assessor de Serviços
Administrativos, lotado na Câmara Municipal de Domingos
Martins, as seguintes funções:
I - preparar café, chá e outros, e servir aos vereadores,
servidores e visitantes;
II- executar tarefas de limpeza nas dependências da
Câmara, mantendo a devida higiene;
III- manter a limpeza dos utensílios da copa, zelando pela
conservação dos mesmos;
IV- auxiliar nos trabalhos das comissões permanentes e
as especiais;
V- redigir as atas das sessões e reuniões;
VI- controlar a extração de cópias xerográficas de
documentos;
VII- digitar os resumos da pauta integrante do expediente
e ordem do dia das sessões;
www.diariomunicipal.es.gov.br
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VIII- formatar as proposições;
IX- encaminhar documentos e demais comunicações
oficiais a instituições competentes;
X- auxiliar no controle das proposições;
XI- auxiliar nos serviços administrativos orientados pela
Secretária Geral Administrativa;
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III- responsável por encaminhar requerimento, indicação
e autógrafo;
IV- responsável por projeto de decreto, resolução e
moção;
V- responsável pelo controle de cópias;
VI- responsável pelo agendamento do carro da Câmara;

XII - elaborar Atos, Consultas, Declaração, Instrução de
Serviço e Portaria e cadastrar no SAPL;

VII- responsável pelo diário oficial eletrônico e escola de
contas;

XIII – produzir a folha de presença e uso da palavra;

VIII- responsável pela organização e atualização do
quadro de avisos;

XIV - organizar material para os vereadores em dia de
sessão;
XV- digitar a pauta e encaminhá-la para publicação.
Art. 2º As funções da servidora Elaine Furtado provenientes
do cargo efetivo estão descritas na Lei Municipal nº 2.169,
de 16 de abril de 2009, alterada pela Lei Municipal nº
2.593, de 15 de janeiro de 2014.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 23 de outubro de
2015.
ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING
Presidente

PORTARIA Nº 201

IX- responsável pela elaboração de memorandos, ofícios
e autógrafos;
X- responsável por responder ofícios externos;
XI- responsável por encapar caderno de protocolo e livros
oficiais da Câmara;
XII - responsável pelo controle de vencimento de
autógrafos;
XIII- responsável por recolher correspondências no correio
na ausência da servidora Luzinete Capelini Welff;
XIV - responsável por efetuar as inscrições dos servidores
em cursos, palestras e seminários;
XV- auxiliar nos serviços administrativos;
XVI- informar os vereadores dos eventos.
Art. 2º As funções da servidora Luciene Regina Trarbach
Krohling provenientes do cargo de provimento em
comissão estão descritas na Lei Municipal nº 2.509, de 23
de março de 2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Publicação Nº 28173

PORTARIA Nº 201, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015
Atribui função a servidora.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 23 de outubro de
2015.
ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING
Presidente

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições legais, de acordo com o inciso XXIX e XXIX do
art. 39, do Regimento Interno.
Considerando o exercício legal do servidor com finalidade
de fornecer maior clareza sobre o desempenho da função,
resolve:
Art. 1º Atribuir à servidora Luciene Regina Trarbach
Krohling, no cargo de provimento em comissão de
Supervisor Legislativo, matrícula nº 624, lotado na Câmara
Municipal de Domingos Martins, as seguintes funções:
I - responsável pelos e-mails da SEGA, cmdmartins e
Cerimonial;
II- responsável por encaminhar correspondências ao
correios;

PORTARIA Nº 202

Publicação Nº 28174

PORTARIA Nº 202, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015
Atribui função a servidora.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições legais, de acordo com o inciso XXIX e XXIX do
art. 39, do Regimento Interno.
Considerando o exercício legal do servidor com finalidade
de fornecer maior clareza sobre o desempenho da função,
resolve:
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Art. 1º Atribuir à servidora Monique Silva de Lima, no cargo
de provimento em comissão de Supervisor Legislativo,
matrícula nº 572, lotado na Câmara Municipal de Domingos
Martins, as seguintes funções:

Página 77

PORTARIA Nº 203

PORTARIA Nº 203, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015
Atribui função a servidora.

I- assessorar do vereador Nelson Luis Mayer;
II–auxiliar o
legislativas;

vereador

na

execução

de

atividades

III– preparar matérias relativas a pronunciamentos e
proposições do Vereador;
IV– auxiliar na execução de atividades administrativas do
gabinete;
V– efetuar o atendimento de pessoas;
VI– informar o vereador sobre prazos e providências das
proposições em tramitação na Câmara;

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições legais, de acordo com o inciso XXIX e XXIX do
art. 39, do Regimento Interno.
Considerando o exercício legal do servidor com finalidade
de fornecer maior clareza sobre o desempenho da função,
resolve:
Art. 1º Atribuir à servidora Scheila Maria Ramos, no cargo
de provimento em comissão de Assessor de Serviços de
Cerimonial, matrícula nº 615, lotado na Câmara Municipal
de Domingos Martins, as seguintes funções:

VII– outras atividades correlatas;
VIII- compor a equipe do Cerimonial;
IX– participar das sessões legislativas;
X– recepcionar visitantes, prestando-lhes
necessário durante as sessões;

Publicação Nº 28175

o

apoio

XI– assessorar nas solenidades, sessões Ordinárias e
extraordinárias e demais eventos do Poder Legislativo;
XII – assessorar as Comissões Permanentes, em reuniões;
XIII– monitorar o andamento dos projetos de lei,
proposições ou outras demandas que tramitem pelas
Comissões;
XIX– auxiliar os vereadores na análise de projetos,
proposições, requerimentos e outras demandas cuja
tramitação exija a avaliação das Comissões;
XX– intermedeio o contato entre os membros das
Comissões;
XXI– assessorar o trabalho das Comissões, no
encaminhamento de ofícios e documentos requeridos pelos
membros, gravação e transcrição de atas e agendamento
de reuniões;
XXII – emitir guia de remessa para que a elaboração da
pauta seja de acordo com as discussões;
XXIII– formatar os Pereceres assim emitidos pelo Jurídico;
XXIV– cadastrar os Pareceres no SAPL;
XXV– encaminhar os Projetos e Pareceres em tramitação
para o SAPL;

I - apoio nas sessões e eventos;
II- responsável pela elaboração de Atas ordinárias e
extraordinárias;
III- responsável por elaboração dos slides das sessões
ordinárias e extraordinárias.
Art. 2º As funções da servidora Scheila Maria Ramos
provenientes do cargo de provimento em comissão estão
descritas na Lei Municipal nº 2.509, de 23 de março de
2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 23 de outubro de
2015.
ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING
Presidente

XXVI– colher o resultado das Sessões e encaminhar para o
servidor Denilson (TI).
Art. 2º As funções da servidora Monique Silva de Lima
provenientes do cargo de provimento em comissão estão
descritas na Lei Municipal nº 2.509, de 23 de março de
2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 23 de outubro de
2015.
ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING
Presidente

PORTARIA Nº 204

Publicação Nº 28176

PORTARIA Nº 204, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015
Atribui função a servidora.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições legais, de acordo com o inciso XXIX e XXIX do
art. 39, do Regimento Interno.
Considerando o exercício legal do servidor com finalidade
de fornecer maior clareza sobre o desempenho da função,
resolve:

www.diariomunicipal.es.gov.br

28/10/2015 (Quarta-feira)

DOM/ES - Edição N° 374

Art. 1º Atribuir à servidora Mirian Dubberstein de Sousa,
no cargo de provimento em comissão de Gerente de
Tesouraria, matrícula nº 097, lotado na Câmara Municipal
de Domingos Martins, as seguintes funções:
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PORTARIA Nº 205

Publicação Nº 28178

PORTARIA Nº 205, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015

I - conferir os processos de despesas oriundos da
contabilidade;

Atribui função a servidora.

II- conferir a validade das certidões de débito dos
fornecedores, e retirá-las, caso for preciso;
III- colher assinaturas que estiverem faltando;

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições legais, de acordo com o inciso XXIX e XXIX do
art. 39, do Regimento Interno.

IV- preparar e assinar com o presidente todos os cheques
para pagamento;

Considerando o exercício legal do servidor com finalidade
de fornecer maior clareza sobre o desempenho da função,
resolve:

V- efetuar os pagamentos de todos os processos de
despesas;
VI- conferir extratos bancários diariamente;
VII- efetuar transações bancárias, como transferências de
dinheiro, aplicação de valores, controlar o saldo bancário,
depósitos bancários e baixa de cheques;
VIII- efetuar o lançamento dos processos de despesas no
sistema;
IX- efetuar toda movimentação bancária no sistema;
X- emitir nota de pagamento para todos os processos de
despesas;
XI- emitir as etiquetas dos processos de despesas;

Art. 1º Atribuir à servidora Larissa Dazilio,
provimento em comissão de Coordenador
Administrativos, matrícula nº 628, lotado
Municipal de Domingos Martins, as seguintes

no cargo de
de Serviços
na Câmara
funções:

I - responsável por preparar matérias relativas a
pronunciamentos e proposições do vereador Francisco
Sutil Braga;
II- prestar atendimento ao público;
III- desenvolver as funções da Comissão Permanente de
Bens Móveis e Imóveis da Câmara.
Art. 2º As funções da servidora Larissa Dazilio provenientes
do cargo de provimento em comissão estão descritas na
Lei Municipal nº 2.509, de 23 de março de 2013.

XII- informar mensalmente o saldo bancário ao presidente;
XIII- enviar anualmente a prefeitura, os rendimentos de
aplicações financeiras;

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

XIV- fechar mensalmente o caixa, observando o mesmo
valor entre as conciliações bancárias e termo de verificação
das disponibilidades financeiras (sistema) com os valores
dos extratos bancários;

Câmara Municipal de Domingos Martins, 23 de outubro de
2015.

XV- organizar, enumerar e arquivar todos os processos de
despesas.

Presidente

Art. 2º As funções da servidora Mirian Dubberstein de
Sousa provenientes do cargo de provimento em comissão
estão descritas na Lei Municipal nº 2.509, de 23 de março
de 2013.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

PORTARIA Nº 206

Publicação Nº 28179

PORTARIA Nº 206, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015

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

Atribui função a servidora.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 23 de outubro de
2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições legais, de acordo com o inciso XXIX e XXIX do
art. 39, do Regimento Interno.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING
Presidente

Considerando o exercício legal do servidor com finalidade
de fornecer maior clareza sobre o desempenho da função,
resolve:
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Art. 1º Atribuir à servidora Andréia Aparecida Caldeira Polli
Rossi, no cargo de provimento em comissão de Supervisor
de Protocolo, matrícula nº 337, lotado na Câmara Municipal
de Domingos Martins, as seguintes funções:
I - receber, conferir, protocolar e encaminhar documentos
e processos;
II- cadastrar todas as proposições de vereadores no SAPL;
III- operar o sistema de protocolo, fazendo sua tramitação
e cadastramento de processos;
IV- atendimento pessoal e telefônico para consultas sobre
andamentos de processos;
V- organização de pastas e documentos arquivados;
VI- organização, controle e discrição sobre os documentos;
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III - operar o Sistema de Protocolo, fazendo sua tramitação
e cadastramento de processos;
IV - atendimento pessoal e telefônico para consultas sobre
andamentos de processos;
V - organização de pastas e documentos arquivados;
VI - organização, controle e discrição sobre os documentos;
VII - verificar os e-mails do setor;
VIII - receber e enviar correspondências e convites aos
vereadores ou aos assessores.
Art. 2º As funções da servidora Andreia Hell Plaster
provenientes do cargo de provimento em comissão estão
descritas na Lei Municipal nº 2.509, de 23 de março de
2013.

VII- verificar os e-mails do setor.
Art. 2º As funções da servidora Andréia Aparecida Caldeira
Polli Rossi provenientes do cargo de provimento em
comissão estão descritas na Lei Municipal nº 2.509, de 23
de março de 2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 23 de outubro de
2015.
ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING
Presidente

Câmara Municipal de Domingos Martins, 23 de outubro de
2015.
ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING
Presidente

PORTARIA Nº 208

Publicação Nº 28181

PORTARIA Nº 208, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015
Atribui função a servidora.

PORTARIA Nº 207

Publicação Nº 28180

PORTARIA Nº 207, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015
Atribui função a servidora.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições legais, de acordo com o inciso XXIX e XXIX do
art. 39, do Regimento Interno.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições legais, de acordo com o inciso XXIX e XXIX do
art. 39, do Regimento Interno.
Considerando o exercício legal do servidor com finalidade
de fornecer maior clareza sobre o desempenho da função,
resolve:

Considerando o exercício legal do servidor com finalidade
de fornecer maior clareza sobre o desempenho da função,
resolve:

Art. 1º Atribuir à servidora Vanderleia Erly, detentora
do cargo de provimento em comissão de Coordenador
de Serviços Administrativos, matrícula nº 619, lotado
na Câmara Municipal de Domingos Martins, as seguintes
funções:

Art. 1º Atribuir à servidora Andreia Hell Plaster, no cargo
de provimento em comissão de Coordenador de Protocolo,
matrícula nº 636, lotado na Câmara Municipal de Domingos
Martins, as seguintes funções:

I – elaborar Decreto Legislativo e cadastrar no SAPL;
II – elaborar Emenda à Lei Orgânica e cadastrar no SAPL;
III – elaborar Instrução Normativa e cadastrar no SAPL;

I - receber, conferir, protocolar, encaminhar documentos e
processos;
II - cadastrar todas as Proposições de vereadores no
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL);

VI – elaborar Resolução e cadastrar no SAPL;
VII- elaborar a agenda de compromissos administrativos
do Presidente;
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VIII- coordenar as atividades de atendimento e
levantamento de dados relativos à ação administrativa,
sob orientação do Secretário Administrativo.

Art. 2º As funções da servidora Vanderleia Erly provenientes
do cargo de provimento em comissão estão descritas na
Lei Municipal nº 2.509, de 23 de março de 2013.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
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comissão estão descritas na Lei Municipal nº 2.509, de 23
de março de 2013.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara Municipal de Domingos Martins, 23 de outubro de
2015.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING
Presidente

Câmara Municipal de Domingos Martins, 23 de outubro de
2015.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

PORTARIA Nº 210

Publicação Nº 28183

PORTARIA Nº 210, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015

Presidente

Atribui função a servidor.

PORTARIA Nº 209

Publicação Nº 28182

PORTARIA Nº 209, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015

Atribui função a servidora.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições legais, de acordo com o inciso XXIX e XXIX do
art. 39, do Regimento Interno.
Considerando o exercício legal do servidor com finalidade
de fornecer maior clareza sobre o desempenho da função,
resolve:

Art. 1º Atribuir à servidora Elida Rosana Helmer Hoffmann,
no cargo de provimento em comissão de Assessor
Parlamentar Adjunto, matrícula nº 640, lotado na Câmara
Municipal de Domingos Martins, as seguintes funções:

I – elaborar memorando e ofício;
II – agendamento da tribuna livre;
III – escolha do texto bíblico para sessão;
VI – livro de presença da sessão;
V – responsável por comunicar aos vereadores sobre
eventos;
VII- apoio nas demais tarefas do cerimonial;
VIII- responsável pela tramitação no SAPL dos documentos
de requerimento, indicação, autógrafos, projeto de decreto,
projeto de resolução e moção.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições legais, de acordo com o inciso XXIX e XXIX do
art. 39, do Regimento Interno.
Considerando o exercício legal do servidor com finalidade
de fornecer maior clareza sobre o desempenho da função,
resolve:

Art. 1º Atribuir ao servidor Verivaldo Monteiro De Oliveira,
cargo de provimento em comissão de Diretor Geral de
Gabinetes, matrícula nº 618, lotado na Câmara Municipal
de Domingos Martins, as seguintes funções:

I- responsável pelos gabinetes;
II- desenvolver as funções da Comissão Permanente de
Bens Móveis e Imóveis da Câmara.

Art. 2º As funções do servidor Verivaldo Monteiro De
Oliveira, provenientes do cargo de provimento em
comissão estão descritas na Lei Municipal nº 2.509, de 23
de março de 2013.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 23 de outubro de
2015.
ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Art. 2º As funções da servidora Elida Rosana Helmer
Hoffmann provenientes do cargo de provimento em

Presidente
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Publicação Nº 28184

PORTARIA Nº 211, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015
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VIII- coordenar os trabalhos da comissão de organização
do arquivo;
IX- apoio nas sessões e eventos;
X- auxiliar na produção dos roteiros das sessões;

Atribui função a servidora.

XI- produzir o resumo do expediente e ordem do dia das
sessões e produção da pauta no SAPL;

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições legais, de acordo com o inciso XXIX e XXIX do
art. 39, do Regimento Interno.
Considerando o exercício legal do servidor com finalidade
de fornecer maior clareza sobre o desempenho da função,
resolve:
Art. 1º Atribuir à servidora Ana Clara Merscher, no cargo
provimento em comissão de Gerente de Arquivo, matrícula
nº 460, lotado na Câmara Municipal de Domingos Martins,
as seguintes funções:
I- promover a guarda e organização dos documentos
encaminhados ao arquivo a partir de 2006;
II- realizar a padronização das capas das pastas de
documentos arquivados;
III- realizar a conferencia dos documentos em relação ao
que está catalogado;
IV- atualização e criação do catálogo digitalizado;

XII- redigir a lista de presença e folha de uso da palavra
das sessões;
XIII- responsável pelo agendamento do plenário;
XIX- responsável por encaminhar requerimentos,
indicações, autógrafos, decretos, resoluções, moções por
meio de ofício;
XX- responsável pelo controle de cópias;
XXI- responsável por elaborar autógrafo e controlar o
prazo dos mesmos;
XXII- auxiliar no encaminhamento das correspondências
ao correio.
Art. 2º As funções da servidora Ana Clara Merscher
provenientes do cargo de provimento em comissão estão
descritas na Lei Municipal nº 2.509, de 23 de março de
2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

V- promover a organização das prateleiras em ordem
numérica visando facilitar a localização dos documentos;

Câmara Municipal de Domingos Martins, 23 de outubro de
2015.

VI- organização do arquivo por meio de documentos para
facilitar a pesquisa;

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

VII- auxiliar na elaboração da tabela de temporalidade;

Presidente

Guarapari
Prefeitura
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.: 013/2015

Publicação Nº 28190

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.: 013/2015
PROCESSO Nº.: 16104/2015
ABERTURA: 27/11/2015 às 09:00 horas, na Sede da
Secretaria Municipal da Educação.
OBJETO: contratação de empresa especializada em
serviços de obra e engenharia para construção da nova
sede do CEMEI (Pró-Infância), localizada no Bairro Santa
Margarida, neste Município.

Os interessados deverão adquirir o Edital, junto a Comissão
Especial de Licitação – COEL, na Av. Santa Clara, 13, Sol
Nascente, Guarapari/ES ou por e-mail: administrativo@
guarapari-edu.com.br, no horário de 08h às 18 horas de
segunda à sexta-feira, tel.: (27) 3361-4775, ramal: 226.
Guarapari/ES, 27 de outubro de 2015.
Larissa Maria Santório Pereira
Presidente - COEL
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Publicação Nº 28216

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,
ASSISTÊNCIA E CIDADANIA
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOMASG
Criado pela Lei Municipal nº. 1.626/97
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Art. 1º - Deliberar e aprovar o “Projeto Roda Mais”,
da Associação Pestalozzi de Guarapari, que objetiva
cooperação financeira para obtenção de veículo utilitário
para aprimoramento das atividades desenvolvidas pela
Instituição, no valor de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil
e quinhentos reais).

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

Alterado pelas Leis n°. 2.913/2008 e 3.500/2012
Guarapari/ES, 22 de outubro de 2015.
RESOLUÇÃO nº.042/2015
O Conselho Municipal de Assistência Social de
Guarapari – COMASG, no uso de suas atribuições e
competências, conferidas pela Lei Municipal nº. 2913, de
14 de outubro de 2008 alterado pela Lei 3.500/2012, e
conforme deliberação Plenária da Reunião Extraordináriano
dia 22 de outubro de 2015,
RESOLVE:

Gladys Moraes Hirata
Vice - Presidente do COMASG

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Art. 1º - Deliberar e aprovar o Projeto “Informática
Acessível” da APAE Guarapari, que objetiva cooperação
técnica e financeira para aquisição de material permanente
para a Instituição, no valor de R$ 50.126,00 (cinqüenta
mil cento e vinte seis reais).
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Guarapari/ES, 22 de outubro de 2015.
Gladys Moraes Hirata
Vice - Presidente do COMASG

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,
ASSISTÊNCIA E CIDADANIA
CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMASG
Criado pela Lei Municipal nº. 1.626/97

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,
ASSISTÊNCIA E CIDADANIA
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOMASG
Criado pela Lei Municipal nº. 1.626/97 - Alterado
pelas Leis n°. 2.913/2008 e 3.500/2012

RESOLUÇÃO nº. 044/2015
O Conselho Municipal de Assistência Social de
Guarapari – COMASG, no uso de suas atribuições e
competências, conferidas pela Lei Municipal nº. 2913, de
14 de outubro de 2008 alterado pela Lei 3.500/2012, e
conforme deliberação Plenária da Reunião Extraordinária
no dia 22 de outubro de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Aluguel Social conforme normatização
da Resolução nº 021/2013 do COMASG, as famílias abaixo
relacionadas, pelo período de 06(seis) meses a partir da
assinatura do contrato:
I. Gilmara Barbosa Ramos da Silva - Prorrogação;

Alterado pelas Leis n°. 2.913/2008 e 3.500/2012

II. Madeleine Nascimento dos Santos Hipólito - Prorrogação;

RESOLUÇÃO nº. 043/2015

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

O Conselho Municipal de Assistência Social de
Guarapari – COMASG, no uso de suas atribuições e
competências, conferidas pela Lei Municipal nº. 2913, de
14 de outubro de 2008 alterado pela Lei 3.500/2012, e
conforme deliberação Plenária da Reunião Extraordinária
no dia 22 de outubro de 2015,

Guarapari/ES, 22 de outubro de 2015.

Gladys Moraes Hirata
RESOLVE:

Vice - Presidente do COMASG
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Itarana
Prefeitura
RESULTADO DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇOS
Nº 002/2015

ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE
PREÇOS Nº. 002/2015

Publicação Nº 28248

RESULTADO DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇOS
Nº. 002/2015

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da CPL, torna
público aos interessados que fica marcada para o

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, de acordo com o § 4°
do artigo 109 da Lei Federal n° 8666/93, com base na
análise e julgamento efetuado pela CPL e no Parecer
Jurídico, DECIDE: CONHECER o recurso Administrativo
interposto pela empresa RRG CONSTRUTORA E SERVIÇOS
LTDA ME para o mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, na sua
integralidade, mantendo inalterada a decisão do Resultado
do Julgamento Habilitação / Inabilitação da Tomada de
Preços n° 002/2015.

dia

06/11/2015 às 09h00min, a abertura das

Propostas de Preços, das EMPRESAS HABILITADAS:
CIRIOMAR ANTONIO BATISTA CONSTRUTORA EIRELI ME, CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI, CONSTRUTORA
MATTEDI LTDA, S & A SERVIÇOS E OBRAS LTDA e TERRA
VIX CONSTRUÇÕES LTDA – ME. Informações (27)37204917 ou e-mail: licitacao@itarana.es.gov.br.

Itarana ES 27 de outubro de 2015

Itarana ES 27 de outubro de 2015

MARCELO RIGO MAGNAGO
Presidente CPL

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito Municipal de Itarana

João Neiva
Prefeitura
10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2010

SEMED

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2010

Órgão: 025 – Unidade: 103 - Programa de Trabalho:
27811200142.038

Publicação Nº 28268

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do Exmº Sr.
Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO: O 10º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2010

Elemento de Despesa: 44905100000 – Fonte: 10000000
/ 16040000 / 16050000 – Ficha: 0000287

CONTRATADA: AST – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA EPP

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE
VIGÊNCIA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

“Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato
Administrativo n° 143/2010, por mais 09 (nove) meses, a
partir do dia 15 de Outubro de 2015.”

João Neiva, 15 de Outubro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DESPESAS
2.1 – As despesas inerentes a este aditivo correrão à
conta do Orçamento vigente a saber:

ROMERO GOBBO FIGUEREDO
Prefeito Municipal
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Laranja da Terra
Prefeitura
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2015 - FMSLT

Publicação Nº 28206

PREGÃO PRESENCIAL
N° 014/2015 – FMSLT
EXCLUSIVO PARA ME e EPP

de Saúde São João Batista. O edital está à disposição dos
interessados nos dias úteis de 07 às 13 horas na Sala do
Pregoeiro, na Avenida Luiz Obermüller Filho, n° 85, Centro,
Laranja da Terra – ES e no site www.laranjadaterra.es.gov.
br. Contatos: (027) 3736-1377 ramal 212, Cel. (27) 998494939, e-mail licitacao@laranjadaterra.es.gov.br.

O Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra, Estado
do Espírito Santo, através do Pregoeiro Oficial, torna
público que será realizado no dia 11 de Novembro de
2015, às 08:30 horas, abertura do Pregão Presencial
n° 014/2015, visando a aquisição material de consumo
diverso, para atender as necessidades da Unidade Mista

Laranja da Terra/ES, 26/10/2015.
PAULO CESAR PALACIO
Pregoeiro

Marechal Floriano
Prefeitura
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2015

Publicação Nº 28212

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2015

INFORMAÇÕES: pelo e-mail licitacao@marechalfloriano.
es.gov.br e no site www.marechalfloriano.es.gov.br.
Mais informações: telefone (27) 3288-1111/1367, de
8:00 às 17:00 hs.

OBJETO: Aquisição de distribuidor de esterco líquido
(maconel).

Marechal Floriano/ES, 27 de Outubro de 2015.

ABERTURA: 12/11/2015 às 09h00min.

Dorival Kuster

LOCAL: Sala de Licitações da PMMF – Rua Davide Canal,
nº 57, Centro, Marechal Floriano/ES.

Pregoeiro Municipal

Presidente Kennedy
Prefeitura
AVISO DE NOVO RESULTADO FINAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2015

Publicação Nº 28278

AVISO DE NOVO RESULTADO FINAL DA CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 012/2015

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que, tendo em
vista a DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA da empresa
RABI CONSTRUTORA EIRELLI nos termos do art. 43,
§5º, da Lei 8.666/93, fica a empresa CONSTRUTORA
PREMOCIL LTDA declarada a nova vencedora do certame
com o valor de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos
mil reais).

AVISO DE RESULTADO DE RECURSO E JULGAMENTO
FINAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015

O Município de Presidente Kennedy/ES, via Comissão Permanente de Licitação, torna público que foi julgado IMPROCEDENTE o recurso interposto pela licitante CONSTRUTORA TAMOIOS LTDA ME. Deste modo, sendo vencedora do
certame a empresa TERRA NORTE CONSTRUTORA EIRELI – EPP com o valor total de R$ 2.615.223,29 (dois
milhões, seiscentos e quinze mil, duzentos e vinte e três
reais e vinte e nove centavos).
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AVISO DE RESULTADO DE RECURSO E JULGAMENTO
FINAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2015
O Município de Presidente Kennedy/ES, via Comissão Permanente de Licitação, torna público que foi julgado IMPROCEDENTE o recurso interposto pela licitante RR COSTA CONSTRUÇÕES - ME. Deste modo, sendo vencedora
do certame a empresa CONSTRUTORA MONTE MORENCE LTDA – ME com o valor total de R$ 2.325.351,61 (dois
milhões, trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos).
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de Campo Novo, Zona Rural, Presidente Kennedy/ES,
para abrigar a família da Sra. Iara Rodrigues Rosa, que se
encontra em situaçao de Vulnerabilidade Social, por um
período de 06 (seis) meses.
Presidente Kennedy – ES, 27 de outubro de 2015.
Ricardo Vasconcelos Cordeiro
Secretário Municipal de Assistência Social

Presidente Kennedy, 27/10/2015.
Elizaura Barcelos Matias da Silva
Presidente da CPL em Exercício

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 014781/2015

Publicação Nº 28198

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 014781/2015.

AVISO DE RETIFICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO
Nº 0236/2015

Publicação Nº 28267

AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Município de Presidente Kennedy/ES, vem por meio deste retificar a publicação feita no dia 15 de outubro de 2015,
da Edição de nº 365, na pagina 25, referente ao Extrato
do Contrato de nº 0236/2015, do Processo 014926/2015.
Onde se lê: Aquisição de um stand no evento ExpoRural
– ES 2015, no Centro de Eventos de Carapina no Município
da Serra/ES, com hospedagem para 06 (seis) pessoas, a
ser realizado nos dias 24 a 27 de Setembro de 2015, para
atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com os produtos da agricultura, agroindústria e
artesanatos, deste Município..
Leia-se: Locação de um stand no evento ExpoRural – ES
2015, no Centro de Eventos de Carapina no Município da
Serra/ES, a ser realizado nos dias 24 a 27 de Setembro de
2015, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com os produtos da agricultura, agroindústria e artesanatos, deste Município.
Izabella Galito Gonçalves
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 014528/2015

Publicação Nº 28187

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
– PROCESSO Nº 014528/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Helena
Luisa de Almeida Viana. O Secretario Municipal de
Assistência Social, à vista do parecer da Procuradoria
Geral, com fulcro no Art. 24, X, da Lei 8.666/93, ratifica e
torna público à locação de um imóvel, situado na localidade

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/
ES, e a empresa: Costa Sul Transporte e Turismo Ltda.
A Secretaria Municipal de Saúde, á vista do parecer da
Procuradoria Geral, com fulcro no artigo 25, caput, da
Lei 8.666/93, ratifica e torna público a Contratação de
empresa para Concessão de Vale Transporte, para atender
aos Servidores Públicos da Secretaria Municipal de Saúde,
deste Município, por um período de 12 (doze) meses, no
valor de R$ 80.810,40 (oitenta mil oitocentos e dez reais
e quarenta centavos).
Presidente Kennedy – ES, 27 de outubro de 2015.
Deivis O. Guimarães
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 136/2015
Publicação Nº 28189

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 136/2015 –
PROCESSO Nº 018270/2015.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a Sra.
Josefa Miranda Machado. A Secretaria Municipal de Assistência Social, torna público a rescisão do contrato nº
136/2015, à partir do dia 23 de outubro de 2015, referente á locação de 01 (um) imóvel, situado na Localidade
de Campo Novo, Zona Rural, Presidente Kennedy/ES, que
abrigava a família da Sra. Ana de Andrade Parreira da Silva, uma vez que a usuária não se encontra mais em situação de Vulnerabilidade Social.
Presidente Kennedy - ES, 23 de outubro de 2015.
Ricardo Vasconcelos Cordeiro
Secretário Municipal de Assistência Social
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Santa Teresa
Prefeitura
DECRETO Nº 383/2015

Publicação Nº 28210

LEI N° 2.611/2015

Publicação Nº 28211

DECRETO Nº 383/2015

LEI N° 2.611/2015

REVOGA DECRETO Nº 243/2015 QUE DECLAROU DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO OS
IMÓVEIS QUE ESPECIFICA.

INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA ORDEM DEMOLAY NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Decreto Lei 3.365, de 21 de junho de 1941 e
amparado no Artigo 60, V e VI e Artigo 87, I, “e”, da Lei
Orgânica Municipal, e

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a solicitação contida no processo protocolado sob o nº 8982/2015;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1.º Fica instituído o “Dia Municipal da Ordem Demolay”, a ser comemorado, anualmente, no dia 18 de março.

DECRETA:
Art. 1.º Fica revogado o Decreto nº 243/2015 que declarou de utilidade pública para fins de desapropriação por via
amigável ou judicial, dois lotes de terra urbanos, ambos
localizados na Rua Cel Bomfim Júnior, Centro, Santa Teresa - ES, conforme segue abaixo:
I - Um lote de terra urbano nº 01, da Quadra C, com
área de 146,25m² (cento e quarenta e seis metros, vinte e cinco centímetros quadrados), de propriedade do Sr.
Cassio Clay Bassetti, portador da CIPM/ES 12170-7 e
CPF 917.757.287-49, policial militar, casado com Marilia Gabriela do Nascimento Bassetti, portadora da CI/ES
1.704.688 e CPF 105.052.807-79, conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens, lavrada no Cartório
do Registro Civil e Tabelionato da Sede, nesta Comarca, às
fls. 142/151, livro 053, Registro nº 1/9827;
II – Um lote de terra urbano nº 09, da Quadra C, com área
de 275,88m² (duzentos e setenta e cinco metros, oitenta e
oito centímetros quadrados), de propriedade da Srª. Chrizeide de Cassia Bassetti, portadora da CI/ES 1.613.178
e CPF 766.831.417-20, brasileira, divorciada, comerciante, conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha de
Bens, lavrada no Cartório do Registro Civil e Tabelionato da
Sede, nesta Comarca, às fls. 142/151, Livro 053, Registro
nº 1/9823.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do
Espírito Santo, em 26 de outubro de 2015.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 2.º A data que se trata esta Lei será incluída no Calendário Oficial do Município.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do
Espírito Santo, em 27 de outubro de 2015.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA CGAB Nº 265/2015

Publicação Nº 28223

PORTARIA CGAB Nº 265/2015
CONCEDE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais e considerando o
disposto na Lei Municipal nº 1.800/07 de 16/10/2007,
RESOLVE:
Art. 1.º Conceder ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ao
servidor municipal abaixo relacionado:
NOME

CARGO

VIGÊNCIA

%

Walace André
Andrich

Telefonista

20.09.2015

2,00
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Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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PORTARIA SMSA Nº 110/2015

Publicação Nº 28222

PORTARIA/SMSA/Nº 110/2015
Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 27
de outubro de 2015.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Prefeito Municipal

PORTARIA CGAB Nº 266/2015

A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:

Publicação Nº 28224

PORTARIA CGAB Nº 266/2015
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Férias no período de 03 de novembro
de 2015 a 02 de dezembro de 2015 aos servidores da
Prefeitura Municipal de Santa Teresa abaixo relacionados:

Nome do Servidor

CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE

Período Aquisitivo

Altamiro Walter

02.07.2014 a 01.07.2015

Antonio Manthay de Sousa

26.07.2014 a 25.07.2015

Benito Luxinger

03.02.2014 a 02.02.2015

Clemente Lepaus

14.01.2014 a 13.01.2015

Edinéia Verônica Furlani Cerchi

21.10.2014 a 20.10.2015

Jocelino Ferreira

06.05.2014 a 05.05.2015

Marina Aparecida Tenis

02.12.2013 a 01.12.2014

Nair Nunes Leite

03.02.2014 a 01.02.2015

Rozimeri Lóss dos Reis

03.09.2014 a 02.09.2015

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

Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa - ES, em
27 de outubro de 2015.

Art. 1º - Conceder Férias no período de 03 de novembro
de 2015 a 02 de dezembro de 2015 aos servidores da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Teresa
abaixo relacionados:

Nome do Servidor

Período Aquisitivo

Alessandro Sbardelotti

01.08.2014 a
31.07.2015

Aline Tregnago Penha

05.01.2014 a
04.01.2015

Anderson Guisolfi

03.09.2014 a
02.09.2015

Fabiele Dondoni Colombo Wolkartt

03.09.2014 a
02.09.2015

Gabriel Força Silvestre

13.05.2014 a
12.05.2015

Ivanete Rodrigues Guedes

03.01.2014 a
02.01.2015

Jaine da Penha Rasseli Moschen

16.10.2014 a
15.10.2015

Leonardo Povegliano

16.10.2014 a
15.10.2015

Maria Idinir Rodrigues de Souza

03.09.2014 a
02.09.2015

Silvana Mutz

05.06.2014 a
04.06.2015

Sofia Felippe Mariani

07.10.2014 a
06.10.2015

Tainara Demuner

14.10.2014 a
13.10.2015

Walquiria Luchi

14.10.2014 a
13.10.2015

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se e cumpra-se.
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de
Santa Teresa - ES, em 27 de outubro de 2015.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

HENRIQUE LUIS FOLLADOR

Prefeito Municipal

Secretário Municipal de Saúde
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RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 060/2015 E RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº
021/2015

Publicação Nº 28177

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº
060/2015
CONTRATANTE: Município Santa Teresa–ES.
CONTRATADA: Consórcio Público para Tratamento e
Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região
Doce Oeste do Estado Espírito Santo – CONDOESTE.
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OBJETO: Alterar a fiscalização do contrato da Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos para
Jeferson Vieira Calmon, Portaria CGAB nº 234/2015 e
da Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos
Estratégicos para Schirley Vieira da Silva, Portaria nº
253/2015.
PROCESSO: 13138/2015.
Santa Teresa, 14 de outubro de 2015.

OBJETO: Prestação dos Serviços de coleta, transporte,
tratamento e destinação final de Resíduos Sólidos de
Serviços de Saúde - RSS.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR GLOBAL (R$): 12.354,30 (doze mil, trezentos e
cinquenta e quatro reais e trinta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 011011.1854200082.035.339
03900000 - Fonte: 1604.
PROCESSO: 11897/2015.

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE
LOCAÇÃO Nº 019/2014

Publicação Nº 28231

PRAZO: Terá sua vigência até 31 de dezembro de 2015,
passando a viger a partir da data da sua assinatura.

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2014
LOCATÁRIO: Município Santa Teresa–ES.

Santa Teresa, 07 de outubro de 2015.

LOCADOR: José Stange.
OBJETO: Acordam a rescisão com efeitos retroativos ao
dia 01 de outubro de 2015, por solicitação da beneficiária
do Aluguel Social, que está de mudança para outro imóvel.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSOS: 2582/2015, 9866/2014 e 925/2014.

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 021/2015

Santa Teresa, 08 de outubro de 2015.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa - ES

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA: Empresa AZ Turismo e Viagens Ltda - ME.

São Gabriel da Palha
Câmara Municipal
PORTARIA Nº 112

Publicação Nº 28284

PORTARIA Nº 112, DE 22 OUTUBRO DE 2015.

CONSTITUI COMISSÃO PARA INVENTÁRIO ANUAL
DOS BENS PATRIMONIAIS E BENS EM ALMOXARIFADO DO PODER LEGISLATIVO DE SÃO GABRIEL DA
PALHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE, da Câmara Municipal de São Gabriel da
Palha - Estado do Espírito Santo, usando de atribuições
legais,

CONSIDERANDO, que o Art. 105, IV e V da Resolução
nº. 182/2002 de 23 de dezembro de 2002, do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, que determina a
formação de uma Comissão para realizar o inventário dos
bens patrimoniais e bens em almoxarifado do Poder Legislativo de São Gabriel da Palha;

CONSIDERANDO FINALMENTE, que a Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, sempre pautou pela transparência de seus atos;

RESOLVE:
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Art. 1º - Fica constituída uma Comissão composta pelos
Servidores: JOAQUIM JOSÉ BONO DA SILVA, ZELITA
CORREIA SARNÁGLIA; MANOEL PEDRO DAS CHAGAS; ELENIRA PEREIRA DA SILVA, RODRIGO ANTONIO MANOEL e FERNANDA GASPERAZZO LOVO, sob a
Presidência do primeiro e Secretariado do segundo, para
procederem com o inventário dos bens patrimoniais e bens
em almoxarifado da Câmara Municipal, com as seguintes
atribuições:
I - Conferir os bens patrimoniais existentes, à vista dos
dados cadastrais;
II - Promover o exame físico dos bens quanto à especificação, quantidade, estado de conservação e valor;
III - Completar, retificar, avaliar e regularizar o registro
e as especificações e proceder a qualquer outra anotação
relacionada aos bens patrimoniais, sempre que preciso;
IV - apresentar, quando necessário, relatório circunstanciado dos fatos apurados nos levantamentos realizados; e.
V – verificar os bens que atingiram o valor residual e reavalia-los.

VI - emitir declaração nos termos dos Incisos IV e V, do
Artigo 105 da Resolução nº. 182/2002 de 23 de dezembro
de 2002, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e alterações posteriores.

Art. 2º A Comissão têm o prazo de até 30 de dezembro de
2015 para realização e conclusão do inventário, disponibilizado no Sistema de Controle Patrimonial.
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Parágrafo único. Juntamente com o Relatório, deverá ser entregue a Certificação dos Saldos Contábeis, de
31.12.2015, em termo que será incluído no texto do relatório ou apartado do mesmo.

Art. 4º O não cumprimento das disposições dessa portaria
poderá ser objeto de apuração de responsabilidade
administrativa nos termos da lei.

Art. 5º O não cumprimento das disposições dessa portaria
poderá ser objeto de apuração de responsabilidade
administrativa nos termos da lei.

Art. 6º Após conclusão do inventário 2015, restando ainda
ocorrência de "Bens Não Localizados", cujos somatórios
de seus valores justifiquem a apuração de responsabilidade, a critério do Presidente da Câmara Municipal, poderá
ser instaurada sindicância administrativa visando apurar a
ocorrência e promover o ressarcimento dos valores.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.

Art. 8º Revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EVERALDO JOSÉ DOS REIS
Presidente

Art. 3º A Comissão apresentará relatório com data base
31.12.2015 ao Presidente da Câmara Municipal, até 28 de
janeiro de 2016, para encaminhamento à Diretoria de Finanças e Gestão Fiscal até 30 de janeiro de 2016.

RICARDO LEANDRO MAURI
1º Secretário

São Roque do Canaã
Prefeitura
RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
139/2015

Publicação Nº 28197

RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
139/2015.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ –
ES.

CONTRATADA: ELOI DANIEL RACANELLI.
Objeto/ Vigência: o objeto do presente termo aditivo é a
prorrogação do prazo vigencial do contrato celebrado sob o
nº 139/2015, ficando prorrogado a partir do dia 23 de Outubro de 2015 com término em 11 de novembro de 2015.
Processo Administrativo: 002096/2015.
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Serra
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÀO ELETRÔNICO Nº
184/2015

Publicação Nº 28185

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

ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 023/2015 - COMASSE

Publicação Nº 28291

ERRATA da Resolução nº 023/2015
Conselho Municipal de Assistência Social da Serra
– COMASSE, atendendo ao estabelecido no artigo 22 da
4388 de 13 de agosto de 2015, no uso de suas atribuições
legais, em reunião ordinária do dia 21 de outubro de 2015;

Resolve:
Pregão eletrônico nº 184/2015

ONDE SE LÊ:

Processo nº. 36.602 /2015
Licitação nº 606862
Objeto: AQUSIÇÃO DE MAT. ODONTOLOGICO(
SUGADOR DSESCARTAVEL E SUGADOR CIRURGICO
DESCARTAVEL) Inicio Sessão da Disputa: 12/11/
2015 às 14:00
Liliane Carla de Almeida Souza
Pregoeiro Oficial/SESA

Art.1º. Aprovar o Plano de Trabalho e Projeto Técnico
Básico da Entidade Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais da Serra - APAE, no valor total de R$
82.643,70 (oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e
três reais e setenta centavos), sendo R$ 64.000,00
(sessenta e quatro mil reais) com recursos oriundo de
Emenda Parlamentar Estadual e o valor de R$ 18.643,70
(dezoito mil seiscentos e quarenta e três reais e setenta
centavos) de contrapartida a entidade, destinado a reforma
e ampliação do refeitório

LEIA - SE:

DECRETO Nº 6.684

Publicação Nº 28287

DECRETO Nº 6684, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015
Exonera Gerente de Unidade de Atenção Primária à
Saúde - Sesa.
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,
DECRETA:

Art.1º. Aprovar o Plano de Trabalho e Projeto Técnico
Básico da Entidade Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais da Serra - APAE, no valor total de R$
70.025,75 (setenta mil, vinte e cinco reais e setenta e
cinco centavos) Concedente - R$ 64.000,00 (sessenta
e quatro mil reais) e Proponente R$ 6.025,75 (seis mil
vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) destinado a
reforma e ampliação do refeitório

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

Art. 1º Exonera YARAMAR SUELEN FERREIRA
FAGUNDES CARVALHO, do cargo em comissão de
GERENTE DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CC-4 da Secretaria Municipal de Saúde – Sesa.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Serra 22/10/2015

Elcimara Rangel Loureiro Alicio
Presidente do COMASSE

Palácio Municipal em Serra, aos 22 de outubro de 2015.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

www.diariomunicipal.es.gov.br

28/10/2015 (Quarta-feira)

DOM/ES - Edição N° 374

Página 91

LEI Nº 4.434

Publicação Nº 28289

LEI Nº 4.434
ATUALIZA A DENOMINAÇÃO DOS LOGRADOUROS DO BAIRRO SERRAMAR.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, faço saber que a
Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam organizados e denominados os logradouros do Bairro Serramar, localizado na área urbana delimitada pelo
perímetro estabelecido pela Lei Municipal nº 3.421/2009, nos termos do quadro abaixo:
BAIRRO SERRAMAR

Denominação
do Logradouro
Anterior

Denominação do
Logradouro Atual

Avenida

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Avenida

Colatina

Colatina

Avenida

Dr. Milton David

Dr. Milton David

Rua

Afonso Claudio

Rua

Tipo

Coordenadas Geográficas
Inicial

Coordenadas Geográficas Final

X

Y

X

Y

374445,47

7783160,56

374047,89

7781673,30

7782224,15

374201,56

7781675,88

373908,95

7782771,74

375120,21

7781795,05

Afonso Claudio

374772,83

7781732,58

373860,92

7782205,36

Aimorés

Aimorés

374599,55

7782910,65

374161,19

7783051,99

Rua

Baixo Guandu

Baixo Guandu

373879,54

7782456,56

374877,16

7781805,93

Rua

Caratinga

Caratinga

373929,83

7782762,12

373955,49

7782862,16

Rua

Carlos Augusto
Simões

Carlos Augusto
Simões

374820,40

7781772,08

374409,87

7782122,66

Rua

Carmélia Ferreira
Campos

Carmélia Ferreira
Campos

374387,76

7781820,71

373869,94

7781948,58

Coronel Fabriciano

374273,51

7783254,27

374091,13

7782638,18

Conselheiro Pena

374135,74

7783351,05

373984,46

7782722,17

Rua

Rua

Coronel Fabriciano

Conselheiro Pena

374995,26

Rua

Divino Rossi Vecci

Divino Rossi Vecci

375106,31

7783280,54

374135,74

7783351,04

Rua

Domingos Martins

Domingos Martins

374723,47

7781694,35

373883,28

7782136,31

Rua

Germano Nauman

Germano Nauman

374138,06

7782009,76

373877,02

7782074,99

Rua

Governador
Valadares

Governador
Valadares

374537,00

374409,87

7782122,66

Guarapari

374618,28

374358,94

7781924,17

Rua

Guarapari

7782753,72

7781703,12
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Rua

Quatro

Ibiraçu

374010,76

Rua

Ipatinga

Ipatinga

374388,86

7783191,23

374217,52

Rua

Irupi

Irupi

375179,89

7783339,45

373976,07

7783206,90

Rua

Jaime Resende

Jaime Resende

374286,91

7782309,67

374363,82

7782081,28

Rua

João Monlevade

João Monlevade

374335,31

7783220,95

374143,57

7782596,50

Rua

João Pereira

João Pereira

374213,47

7782309,96

373862,97

7782396,73

Linhares

374942,37

7781833,94

373880,73

7782521,42

Lúcia Frechiani
Dalla Bernardina

374360,98

7782144,32

373861,77

7782269,84

Linhares

Rua

Rua

Lúcia Frechiani
Dalla Bernardina

7782700,81

373960,90

7782501,05
7782538,37

Projeção Cartográfica: Sistema de Coordenadas UTM, Fuso 24, SIRGAS 2000, Hemisfério Sul

Coordenadas Geográficas Inicial
Tipo

Denominação
do Logradouro
Anterior

Coordenadas Geográficas Final

Denominação do
Logradouro Atual
X

Y

X

Y

Rua

Miramar

Miramar

374064,25

7782659,32

374022,07

7782484,82

Rua

Nova Era

Nova Era

374612,15

7782736,96

374176,28

7782848,21

Osvaldina Luzia De

Osvaldina Luzia De
Jesus

374172,83

7782573,43

374141,37

7782456,41

Bernardina

Pascoal Dalla
Bernardina

374119,56

7782615,43

373891,36

7781696,71

Rua

Santa Tereza

Santa Tereza

373864,69

7782331,95

374288,86

7782226,60

Rua

Uberaba

Uberaba

374577,43

7782604,92

374197,98

7782706,87

Rua

Cinco

Aracruz

373957,65

7782743,42

373901,23

7782515,86

Rua

F

Bahia

374201,56

373853,22

7781762,44

Rua

-

Brejetuba

374042,20

7782961,05

373961,78

7782985,54

Rua

A

Castelo

374225,21

7782052,40

374136,99

7781690,20

Rua

Projetada Nove

Ipanema

374399,39

7782055,19

374401,08

7781811,58

Rua

E

Itaguaçú

374080,05

7781769,14

373865,74

7781822,72

Rua

H

Itaoca

374366,70

374198,44

7781931,50

Rua

-

Jatobá

374083,52

373995,05

7783154,49

Rua

Rua

Jesus
Pascoal Dalla

7781675,88

7781888,92
7783130,99
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Rua

J

Juparanã

374269,26

7781720,75

374152,57

7781751,40

Rua

D

Marataízes

374093,61

7781828,44

373868,51

7781884,65

Rua

G

Paulo Afonso

374360,84

7781954,35

374213,53

7781990,83

Rua

B

Pernambuco

373876,85

7782009,67

374124,23

7781949,67

Rua

-

São Domingos

374170,44

7783347,26

374147,33

7783251,30

Rua

Serrana

Serrana

375052,38

7781643,73

373842,22

7781708,18

Rua

Usiminas

Usiminas I

374037,60

7782679,99

374119,17

7783010,09

Rua

D

Vitória

374338,80

7781768,38

374167,49

7781809,97

Projeção Cartográfica: Sistema de Coordenadas UTM, Fuso 24, SIRGAS 2000, Hemisfério Sul

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Municipal em Serra, aos 26 de outubro de 2015.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

LEIS Nº 4.410, 4.415, 4.424

Publicação Nº 28288

§ 2º Deverão conter, no mínimo, os telefones de serviços
da Serra no quadro a seguir:

LEI Nº 4.410
Serviços Públicos do Município da Serra

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE FIXAÇÃO
DOS NÚMEROS DE TELEFONE DE EMERGÊNCIAS EM
TODOS OS ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DA
SERRA.

3291-2000

Prefeitura Municipal da Serra

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, faço saber que a
Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

3251-8300

Câmara Municipal da Serra

Art. 1º Fica obrigatória a fixação dos números de telefone
de emergência em todos os estabelecimentos público ou
privado no Município da Serra.

0800.283.9780

Iluminação Pública (opção 1)

0800.283.9780

Limpeza Pública (opção 2)

0800.283.9780

Disque
Silêncio
–
Ambientais (opção 3)

§ 1º Deverão conter, no mínimo, os telefones de
emergência no quadro a seguir:
Serviços Públicos de Emergência
100

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

0800.283.9780

Ouvidoria-Prefeitura
Serra (opção 4)

180

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

0800.280.2525

181

Disque Denúncia

Ouvidoria-Câmara
Serra

190

Polícia Militar

191

Polícia Rodoviária Federal

192

Serviço Público de Remoção de Doentes (ambulância)
(Samu)

193

Corpo de Bombeiros

194

Polícia Federal

197

Polícia Civil

198

Polícia Rodoviária Estadual

199

Defesa Civil

Denúncias

Municipal
Municipal

da
da

§ 3º Deverão conter, no mínimo, os telefones de serviços
prestados no Município da Serra no quadro a seguir:

Serviços Públicos do Município da Serra
115
CESAN
0800.721.0707

EDP - ESCELSA

0800.770.1101

ECO 101
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Art. 2º O Poder Executivo promoverá o controle,
a aferição e a fiscalização da adequação dos
estabelecimentos às disposições da presente Lei.

Art. 1º Fica denominado CMEI Vantuil Raimundo
Bessa, o Centro Municipal de Educação Infantil, que está
em construção no Bairro Lagoa de Jacaraípe.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 27 de outubro de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 21 de outubro de 2015.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 026/2015 - COMASSE
LEI Nº 4.415
DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS CORRIDAS
DE RUA REALIZADAS NA SERRA PARA AS PESSOAS,
CUJA IDADE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 60
(SESSENTA) ANOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, faço saber que a
Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam isentas de pagamentos da inscrição para
participar das corridas de rua, realizadas e promovidas
no Município da Serra/ES, as pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta anos).
Art. 2º O descumprimento desta Lei acarretará as
seguintes penalidades:
I. advertência;
II. multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para os
promotores do evento;
III. em caso de reincidência a multa será aplicada em
dobro.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Palácio Municipal em Serra, aos 19 de outubro de 2015.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 4.424
DENOMINA CMEI VANTUIL RAIMUNDO BESSA, O
CMEI DO BAIRRO LAGOA DE JACARAÍPE.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, faço saber que a
Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Publicação Nº 28290

Resolução nº 026/2015
Conselho Municipal de Assistência Social da Serra
– COMASSE, atendendo ao estabelecido no artigo 22 da
4388 de 13 de agosto de 2015, no uso de suas atribuições
legais, em reunião ordinária do dia 21 de outubro de 2015;
Resolve:
Art.1º. Aprovar a Prestação de Contas da entidade
POUSO DA ESPERANÇA, conforme os processos nº
55324/2015 e 55541/2015, destinado a execução da
despesa relacionada na aquisição de equipamentos de
segurança e sistema de monitoramento no valor total de
R$ 10.000,00 ( dez mil reais), concedido pela Secretaria
de Estado de Assistência Social e Direito Humanos.
Art.2º. Aprovar a Prestação de Contas Final da entidade
POUSO DA ESPERANÇA, conforme os processos nº
55322/2015 e 55540/2015, destinado da execução
da despesa relacionada na aquisição dos seguintes
mobiliários: 06 camas hospitalar, 17 camas de madeiras
para solteiros e 23 cadeiras de madeiras no valor total
de R$ 20.708,50 (vinte mil setecentos e oito reais e
cinquenta centavos), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), concedido pela Secretaria de Estado de Assistência
Social e Direito Humanos e R$ 708,50 (setecentos e oito
reais e cinquenta centavos). De contrapartida.
Art.3º. Aprovar a Prestação de Contas da entidade
OBRA SOCIAL ITAKA ESCOLAPIOS, conforme os
processos nº 60029/2015, destinado a execução da
despesa relacionada na aquisição de um veículo Minibus
15 lugares, no valor total de R$ 100.000,00 ( cem mil
reais), concedido pela Secretaria de Estado de Assistência
Social e Direito Humanos ficando um saldo aplicado de
R$ 2.305,02 ( dois mil trezentos e cinco reais e dois
centavos), valor devolvido a SEFAZ
Art.4º. Aprovar o Plano de Trabalho da entidade
INSTITUTO DE GESTÃO SOCIAL DO TERCEIRO SETOR
- IGES, conforme os processos nº 55560/2015 e
60478/2015, referente a aquisição de um veículo popular,
no valor total de R$ 26.990,00 (vinte seis mil novecentos
e noventa reais), proveniente de Emenda Parlamentar
Estadual. A Entidade entrará com R$ 2.990,00 (dois mil
novecentos e noventa reais) de contrapartida..
Art.5º . Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Serra 22/10/2015
Elcimara Rangel Loureiro Alicio
Presidente do COMASSE

www.diariomunicipal.es.gov.br

28/10/2015 (Quarta-feira)

DOM/ES - Edição N° 374

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 161/2015

LOTE 04

Publicação Nº 28192

RESULTADO DE LICITAÇÃO
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AQUISIÇÃO DE EFEDRINA SULFATO
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA ME
R$ 2.583,90

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde
torna público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N.°
161/2015-SRP; PROCESSO: 38.667/2015.

LOTE 05
AQUISIÇÃO DE EPINEFRINA CLORIDRATO
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

LOTE 01

R$ 9.599,00

AQUISIÇÃO DE AMIODARONA
LOTE 06

WHITE COMERCIO E DISTRIBUICCAO LTDA ME

AQUISIÇÃO DE NITROPRUSSETO

R$ 1.610,00

CANCELADO

LOTE 02

LOTE 07

AQUISIÇÃO DE ATROPINA SULFATO

AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA ME

R$ 889,60

R$ 4.234,62
Serra, 28 de Outubro de 2015

LOTE 03
AQUISIÇÃO DE DESLANOSIDEO

Alberto R. Harrigan Neto

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Apoio Pregão Eletrônico

R$ 965,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / SESA

Viana
Prefeitura
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015

Viana, ES, 26 de outubro de 2015.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Gilson Daniel Batista

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015

Prefeito Municipal de Viana, ES.

Publicação Nº 28270

O Município de Viana, por meio do Prefeito Municipal torna
público e comunica aos interessados a Adjudicação e
Homologação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015,
processo administrativo nº 00811/2015 – Secretaria
Municipal Esportes e Lazer.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES
DOS
PROJETOS
E
CAMPEONATOS
ESPORTIVOS
DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO
MUNICÍPIO DE VIANA.
Arrematante vencedor:
RM COMERCIAL SPORTS LTDA - ME, no valor total de R$
53.150,00;

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Publicação Nº 28214

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, no uso de suas
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
torna público e CONVIDA todos os cidadãos interessados
para participarem da primeira AUDIÊNCIA PÚBLICA que
discutirá “a criação de Lei de Incentivo ao atleta e/
ou Federações, Associações e Ligas de Esporte Amawww.diariomunicipal.es.gov.br
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dor”, no âmbito do município de Viana, a realizar-se no
dia 16 de novembro de 2015, às 19h30min, no Teatro Municipal de Viana.
Viana/ES, 22 de outubro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA
Prefeito Municipal de Viana
LAZIOMAR DE SOUZA FURLANE
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Publicação Nº 28261

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, no uso de suas
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
torna público e CONVIDA todos os cidadãos interessados
para participarem da primeira AUDIÊNCIA PÚBLICA que
discutirá “a criação de Lei de Incentivo ao atleta e/
ou Federações, Associações e Ligas de Esporte Amador” e a “Lei de Incentivo a Cultura”, no âmbito do
município de Viana, a realizar-se no dia 16 de novembro
de 2015, às 19h30min, no Teatro Municipal de Viana.
Viana/ES, 22 de outubro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA
Prefeito Municipal de Viana
LAZIOMAR DE SOUZA FURLANE
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
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Processo protocolado sob nº 010969/ 2013; e, considerando Parecer Técnico nº 001/ 2015, do Departamento de
Estudos e Coordenação de Projetos,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o parcelamento do solo caracterizado como desmembramento do Lote 1 da Quadra 07, localizada na Avenida Tancredo Neves (antiga Rua “E”), Bairro
Canãa, neste Munícipio, a requerimento de José Martins
Teixeira, em conformidade com o documento apresentado,
devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Viana, o Lote 1 – matrícula nº 7455, do
livro 02, e planta aprovada pelo Departamento de Estudos
e Coordenação de Projetos (DECOP).
Art. 2º. A situação atual do Lote 1 a ser desmembrado,
compreende a seguinte forma e confrontação:
I - frente: com a Avenida Tancredo Neves (Antiga Rua “E”)
Esquina com a Rua José de Souza (Antiga Rua “C”), em um
segmento de reta, medindo 23,50m e um seguimento de
arco, medindo 12,29m, totalizando 35,79m (trinta e cinco
metros e setenta e nove decímetros lineares);
II - fundos: com a Rua José de Souza (antiga Rua “C”),
em um segmento de reta, medindo 23,50m (vinte e três
metros e cinquenta decímetros lineares);
III - lado direito: com os Lotes 02 e 32, em dois segmentos de reta, medindo (12,00+11,50), totalizando 23,50m
(vinte e três metros e cinquenta decímetros lineares);
IV - lado esquerdo: sem confrontantes;
V - perímetro: 82,79m (oitenta e dois metros e setenta e
nove decímetros lineares); e,
VI - área: 425,25m² (quatrocentos e vinte e cinco metros
e vinte e cinco decímetros quadrados);
Art. 3º. Fica desmembrada a área a que se refere o art.
2º desde Decreto em LOTE “1” (REMANESCENTE) e LOTE
“1A”, passando a se configurar da seguinte forma e com as
seguintes confrontações:
I – LOTE “1” (REMANESCENTE):

JOILSON BROEDEL
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

DECRETO N° 284/2015

Publicação Nº 28232

DECRETO N°. 284/ 2015.

Aprova o parcelamento do solo caracterizado como
Desmembramento do lote “1” da Quadra 07, localizada na Avenida Tancredo Neves, Bairro Canãa, neste
Munícipio, a requerimento de José Martins Teixeira.
O PREFEITO MUNCIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, em suas atribuições conferidas pelo inciso IV, art.
60, da Lei Orgânica Municipal, considerando disposições
da Lei Federal 6766, de 19 de dezembro de 1979, e, da Lei
Municipal 2681, de 14 de outubro de 2014; considerando

a) frente: com a Avenida Tancredo Neves (antiga Rua “E”)
Esquina com a Rua José de Souza (Antiga Rua “C”), em
um segmento de reta, medindo 13,36m e um segmento de
arco, medindo 12,29m, totalizando 25,65m (vinte e cinco
metros e sessenta e cinco decímetros lineares);
b) fundos: com a Rua José de Souza (antiga Rua “C”), em
um segmento de reta, medindo 16,50m (dezesseis metros
e cinquenta decímetros lineares);
c) lado direito: com o Lote “1A”, medindo 18,67m (dezoito
metros e sessenta e sete decímetros lineares);
d) lado esquerdo: sem confrontantes;
e) perímetro: 60,82m (sessenta metros e oitenta e dois
decímetros lineares); e,
f) área: 219,00m² (duzentos e dezenove metros quadrados);
II – LOTE “1A”:
a) frente: com a Rua Tancredo Neves (antiga Rua “E”),
em um segmento de reta, medindo 10,14m(dez metros e
quatorze decímetros lineares);
www.diariomunicipal.es.gov.br
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b) fundos: com a Rua José de Souza (antiga Rua “C”),
em um segmento de reta, medindo 7,00m (sete metros
lineares);
c) lado direito: com os Lotes 02 e 32, em dois segmentos de reta, medindo (12,00+11,50), totalizando 23,50m
(vinte e três metros e cinquenta decímetros lineares);
d) lado esquerdo: com o Lote 01 (Remanescente), em um
segmento de reta, medindo 18,67m (dezoito metros e sessenta e sete decímetros lineares);
e) perímetro: 59,31m (cinquenta e nove metros e trinta e
um decímetros lineares); e,
f) área: 206,25m² (duzentos e seis metros e vinte e cinco
decímetros quadrados);
Art. 5º No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da aprovação do projeto de parcelamento de solo
caracterizado como desmembramento de área, deve o interessado registra-lo em Cartório de Registro de Imóveis,
sob pena de caducidade.
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PORTARIA N° 1.309/2015

Publicação Nº 28213

PORTARIA N° 1.309/2015
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°- CONCEDER, 18 (dezoito) dias de férias regulamentares a servidora MAIARA LOPES NALI, referente ao
período aquisitivo 2013/2014, a partir do dia 03/11/2015
a 20/11/2015, suspensas pela Portaria n° 721/2014.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 6º. A edificação nas áreas resultantes deste desmembramento depende de inscrição no Cartório de Registro de
Imóveis.

Viana-ES, 20 de Outubro de 2015.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.

Viana/ES, 21 de outubro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA

JAQUELINE D’ OLIVEIRA JUBINI

Prefeito Municipal de Viana

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CARLOS HENRIQUE GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável

PORTARIA Nº 1.283/2015

Publicação Nº 28228

PORTARIA Nº 1.283/2015

LEI Nº 2.752

Publicação Nº 28230

LEI Nº 2.752, de 27 de outubro de 2015.
O CMEI localizado no Bairro Morada de Bethânia,
neste Município, passa a denomir-se CMEI “Lienir
Tosta das Neves”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou a seguinte Lei:
Art. 1° O CMEI localizado no Bairro Morada de Bethânia,
neste Município, passa a denominar-se CMEI “Lienir Tosta
das Neves”.
Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias consignadas no orçamento.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Viana, e tendo em vista o que consta do processo
n° 12307/2015,
RESOLVE:
Art. 1°- Conceder, ao Servidor JOSE LUIZ DE JESUS,
ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de
Arrecadação, matrícula funcional n° 09709-01, férias prêmio suspensa pela Portaria n° 928/2013, nos meses de
novembro e dezembro de 2015.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Viana-ES, 14 de outubro de 2015.

Prefeitura Municipal de Viana/ES, 27 de outubro de 2015.

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.

GILSON DANIEL BATISTA

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

Prefeito Municipal de Viana

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 1.284/2015
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GILSON DANIEL BATISTA

Publicação Nº 28215

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 1.284/2015
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais,

Secretária Municipal de Administração

conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Viana,
RESOLVE:
Art. 1°- CONCEDER, férias regulamentares aos Servidores, da Secretaria Municipal de Educação, abaixo relacionados:
SERVIDOR

PERÍODO
AQUISITIVO

Daniele Teixeira de
Lima

2014/2015

Vania Cristina Silva

2014/2015

Volmario Reich

2014/2015

PERÍODO DE
GOZO
03/11/2015 a
02/12/2015
14/10/2015 a
12/11/2015
19/10/2015 a
30/10/2015

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

PORTARIA Nº 1.319/2015

Publicação Nº 28286

PORTARIA Nº 1.319/2015

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 THAYLLA DOS SANTOS SOUZA, na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Assinatura.

Viana, 14 de Outubro de 2015.

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

PORTARIA Nº 1.318/2015

Publicação Nº 28266

PORTARIA Nº 1.318/2015
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

Viana, 27 de Outubro de 2015.

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

RESUMO DO 4 ° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
215/2012

Publicação Nº 28258

RESUMO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
215/2012

Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais,

Processo nº: 8029/2012.

conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do Mu-

Contratante: PREFEITURA MUNICÍPAL DE VIANA.

nicípio de Viana,

Contratada: CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE
MINAS LTDA.

RESOLVE:
Art. 1°- TORNAR SEM EFEITO, a portaria nº 1.259/2015,
que exonerou a Servidora THAYLLA DOS SANTOS SOUZA, do cargo em comissão de Encarregado II - CPC - 4, na

Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato de
Prestação de Serviços nº. 215/2012, firmado entre as
partes, nos termos previstos em sua Cláusula Quarta, art.
57, II da Lei nº. 8.666/93.

Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Sustentável.

Valor Global: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).

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

Vigência: A partir de 25 de Outubro de 2015, por mais 12
(doze) meses.

blicação.

Viana, 22 de Outubro de 2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gilson Daniel Batista
Viana-ES, 27 de Outubro de 2015.

Prefeito de Viana
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GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
Estado do Espírito Santo
Recursos Humanos
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

Publicação Nº 28218

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CONTRATO Nº. /2015.

Estado do Espírito Santo
Recursos Humanos

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) S.r. º (a). LUIZ
FELIPE MACHADO MARTINS, exercendo a função de,
ESTÁGIO lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a
partir do dia 16/10/2015.
Viana/ES, 16 de outubro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO
CONTRATO Nº. /2015.
O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana,
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº.
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em
conformidade com o que dispõe a Cláusula Sexta do
Contrato de Prestação de Serviços por prazo Determinado,
Resolve Rescindir o Contrato Administrativo do (a) S.r.
(a). GLEYDSON CALDEIRAS, exercendo a função de,
ESTÁGIO lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a
partir do dia 11/06/2015.
Viana/ES, 26 de outubro de 2015.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

Publicação Nº 28219

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
Estado do Espírito Santo
Recursos Humanos
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - CONTRATO Nº. 054/2015

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CONTRATO Nº. /2015.

Estado do Espírito Santo

Publicação Nº 28275

Recursos Humanos
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) S.r.(a) HYGOR
CONSTANTINO, exercendo a função de, ESTÁGIO
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia
20/10/2015.
Viana/ES, 21 de outubro de 2015.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO
CONTRATO Nº.054/2015.
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
www.diariomunicipal.es.gov.br
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Contrato Administrativo do (a) S.r.(a). MIRIAN SANTANA
QUEIROZ SIMÕES, exercendo a função de Operário
Braçal, lotado (a) na Secretaria Municipal de Agricultura, a
partir do dia 08/10/2015.

Viana/ES, 27 de outubro de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - CONTRATO Nº. 056/2015
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TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO
CONTRATO Nº 057/2015.
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) S.r.(a). ISAC QUEIROZ
SIMÕES, exercendo a função de Operário Braçal, lotado
(a) na Secretaria Municipal de Agricultura, a partir do dia
08/10/2015.

Viana/ES, 27 de outubro de 2015.

Publicação Nº 28271

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
Estado do Espírito Santo
Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - CONTRATO Nº. 060/2015
Publicação Nº 28277

CONTRATO Nº.056/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
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) S.r.(a). JOÃO
BENIGNO RODRIGUES, exercendo a função de Operário
Braçal, lotado (a) na Secretaria Municipal de Agricultura, a
partir do dia 08/10/2015.

Viana/ES, 27 de outubro de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - CONTRATO Nº. 057/2015
Publicação Nº 28263

Estado do Espírito Santo
Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO
CONTRATO Nº.060 /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) S.r.(a). RUBENS DOS
REIS, exercendo a função de Operário Braçal, lotado (a)
na Secretaria Municipal de Agricultura, a partir do dia
08/10/2015.

Viana/ES, 27 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
Estado do Espírito Santo
Recursos Humanos

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - CONTRATO Nº. 064/2015

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - CONTRATO Nº. 077/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº.064/2015.

CONTRATO Nº.077/2015.

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) S.r.(a). JOSE
ALOIR TRABACH, exercendo a função de Operário Braçal,
lotado (a) na Secretaria Municipal de Agricultura, a partir
do dia 08/10/2015.

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) S.r.(a). NATAIL
FRANCISCO FILHO, exercendo a função de Operário
Braçal, lotado (a) na Secretaria Municipal de Agricultura, a
partir do dia 08/10/2015.

Viana/ES, 27 de outubro de 2015.

Viana/ES, 27 de outubro de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - CONTRATO Nº. 065/2015

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - CONTRATO Nº. 341/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº.065/2015.

CONTRATO Nº. 341/2015.

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) S.r.(a). JOEL
TRABACH, exercendo a função de Operário Braçal, lotado
(a) na Secretaria Municipal de Agricultura, a partir do dia
08/10/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana,
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº.
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido do(a) S.r.(a)
BRIGIDA CARLA RIBEIRO CORDEIRO, exercendo a
função de, PROFESSOR lotado(a) na Secretaria Municipal
de Educação, a partir do dia 17/03/2015.

Viana/ES, 27 de outubro de 2015.

Viana/ES, 22 de outubro de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Publicação Nº 28274

Publicação Nº 28273

Publicação Nº 28276

Publicação Nº 28217
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TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - CONTRATO Nº. 508/2015

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - CONTRATO Nº. 662/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Publicação Nº 28220

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO
CONTRATO Nº. 508/2015.
O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de
Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana,
Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº.
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de
Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve
Rescindir o Contrato Administrativo a pedido da (a)
S.r. (a).JAQUELINE DE LAIA SOUZA SEPULCHRO ,
exercendo a função de, AUXILIAR DE CRECHE lotado(a)
na Secretaria Municipal de Educação, a partir do dia
19/10/2015.
Viana/ES, 05 de outubro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Publicação Nº 28264

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO
CONTRATO Nº 622/2015.
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) S.r.(a). JAIR
SCHEREDER, exercendo a função de Operário Braçal,
lotado (a) na Secretaria Municipal de Agricultura, a partir
do dia 08/10/2015.
Viana/ES, 27 de outubro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - CONTRATO Nº. 613/2015

Publicação Nº 28262

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
Estado do Espírito Santo
Recursos Humanos
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO
CONTRATO Nº 613/2015.
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) S.r.(a). ALEX
SANDRO BENEVIDE FRAGA, exercendo a função de
Operário Braçal, lotado (a) na Secretaria Municipal de
Agricultura, a partir do dia 08/10/2015.
Viana/ES, 27 de outubro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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