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Consórcios Intermunicipais
Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2015 REFERENTE A CHAMAMENTO PÚBLICO

Publicação Nº 30223

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
002/2015 REFERENTE A CHAMAMENTO PÚBLICO
O PRESIDENTE DO POLINORTE – Consórcio Público da Região Polinorte, no uso de suas atribuições legais.
FAZ SABER que a Comissão Permanente de Licitação JULGOU e ele, R E S O L V E.

na realização de consultas médicas e exames especializados, por profissionais habilitados nas respectivas áreas,
conforme delineados nos Apêndices deste edital, visando
atender as necessidades dos municípios consorciados ao
CIM Polinorte.
Desta forma homologo, o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação deste Consorcio e Adjudico
em favor da empresa: MARCELO REZENDE SETTE – ME.
Encaminhe-se o presente para as providências contratuais.
Aracruz, ES, 20 de novembro de 2015.

HOMOLOGAR a Ata de Julgamento do Procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2015, referente a Chamamento Público, Processo 034/2015 realizado às 12 horas do
dia 18 de novembro de 2015, tendo por objeto o Credenciamento de pessoas jurídicas para prestarem, de forma complementar, os serviços na área de saúde, consubstanciados

MARCELO DE SOUZA COELHO
Presidente do CIM POLINORTE

Afonso Cláudio
Prefeitura
TERMO ADITIVO Nº 003-2015 REFERENTE AO CONTRATO 053-2015

Publicação Nº 30190

TERMO ADITIVO Nº 003
Termo de aditamento ao Contrato nº 000053/2015,
que entre si celebram o Município de Afonso Cláudio,
ES, e a empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA
REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC.
PREÂMBULO
Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato nº
000053/2015, de acordo com Oficio nº 772/2015, da Secretaria Municipal de Educação, protocolizado sob o nº
008671/2015, em conformidade com o parecer da Douta
Procuradoria e a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e suas alterações, de um lado o Município de Afonso Cláudio, Estado de Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
27.165.562/0001-41, com sede estabelecida na Praça da
Independência, 341, Centro, nesta cidade, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Berger Costa,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF sob
o nº 674.760.907-72 e RG nº 434.581-ES, residente e
domiciliado na Rua Azulina de Souza Manso, 203, 2º andar - Bairro João Duarte Manso, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE ou PREFEITURA, e, de outro
lado a empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA
REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC, inscrita no
CNPJ sob o nº 05.694.832/0001-79, com sede na Rodovia
Sebastiao Alves De Lima, 502 - Joao Valim - Afonso Claudio - ES - CEP: 29600000, neste ato representada pelo Sr.
VALTECI WIL, Inscrito no CPF sob o nº 978.359.787-68,
portador da Carteira de Identidade nº 871682-ES, adiante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente Termo de Aditamento, que se regerá
pelas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente termo aditivo tem por objetivo a majoração do valor em R$ 925,25 (novecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) o que corresponde a
0,04801% do valor do contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato original, que não foram alteradas pelo presente.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02
(duas) testemunhas.
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 19 de novembro de 2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO-ES
WILSON BERGER COSTA
Prefeito Municipal
Contratante
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC
VALTECI WIL
Contratada
Testemunhas:
01) ____________________________
02) ____________________________
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TERMO ADITIVO Nº 003-2015 REFERENTE AO CONTRATO 061-2014

Publicação Nº 30184

período de 08 (oito) meses, contados a partir de 02 de
dezembro de 2015, com vencimento previsto para o dia 02
de agosto de 2015,

TERMO ADITIVO Nº 003
Termo de aditamento ao Contrato nº 000061/2014,
que entre si celebram o Município de Afonso Cláudio,
ES, e a empresa GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP.

1.2 - Fica determinado que a prorrogação do prazo de execução será de 08 ( oito) meses, contatos a partir de 21 de
novembro de 2015 , com vencimento previsto para o dia
21 de julho de 2016.

PREÂMBULO

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato nº
000061/2014, de acordo com o requerimento da empresa
Gesso Afonso Cláudio,protocolizado sob o nº 008024/2015,
de acordo com o parecer da Douta Procuradoria e a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, de
um lado o Município de Afonso Cláudio, Estado de Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede
estabelecida na Praça da Independência, 341, Centro,
nesta cidade, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Berger Costa, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF sob o nº 674.760.907-72 e
RG nº 434.581-ES, residente e domiciliado na Rua Azulina de Souza Manso, 203, 2º andar - Bairro João Duarte
Manso, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE ou PREFEITURA, e, de outro lado a empresa GESSO
AFONSO CLAUDIO LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
01.195.422/0001-22, com sede na Rodovia Sebastiao Alves De Lima, S/N - Joao Valim - Afonso Claudio - ES - CEP:
29600000, neste ato representada pelo Sr. SEBASTIAO
HENRIQUE MARTINS, portador do CPF nº 687.980.08749 e da Carteira de Identidade nº 572.976-ES., adiante
denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo de Aditamento, que se regerá pelas seguintes condições:

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação da vigência do contrato acima mencionado pelo

E por estarem justos e contratados, assinam o presente
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02
(duas) testemunhas.
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 20 de novembro de 2015.
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
WILSON BERGER COSTA
Prefeito Municipal
Contratante
GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP
SEBASTIAO HENRIQUE MARTINS
Contratada
Testemunhas:
01) ____________________________
02) ____________________________

Água Doce do Norte
Prefeitura
EXTRATO DO CONTRATO Nº 233/2015

Publicação Nº 30173

EXTRATO DO CONTRATO Nº 233/2015.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO
NORTE, ES.
CONTRATADA: EMPRESA JVS CONSTRUTORA LTDA
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a contratação de uma empresa de Construção Civil para a realização da Reforma da Quadra de esportes do Distrito de
Santo Agostinho, neste Município, prevista para ser executada em 90 (noventa) dias, conforme Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Critério de Medições, Projetos e
demais anexos.
VALOR: Pela execução da obra prevista na Cláusula Primeira, o Contratante pagará à Contratada o valor de
R$ 214.551,53 (duzentos e catorze mil, quinhentos e

um reais e cinquenta e três centavos), de acordo com a
proposta comercial;
VIGÊNCIA: O prazo para execução da obra fica fixado em
90 (noventa) dias, contado a partir da emissão da “Ordem de Serviço” expedida pelo Contratante, excluindo-se
o dia do início e incluindo-se o do vencimento, podendo ser
prorrogado, a critério da administração;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes
desta licitação correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual nº 103/2014:
ASSINATURA: 16 de novembro de 2015.
PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONTRATANTE
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Alto Rio Novo
Prefeitura
PP055-2015-MANUT. VANS SAÚDE

Publicação Nº 30174

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO/ES.
Processo Administrativo de Licitação 3592/2015, Pregão
Presencial 055/2015. O Município de Alto Rio Novo/ES torna público a abertura de licitação cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo.
Entrega dos envelopes até o dia 03/12/2015 às 13h30min.
Abertura dos envelopes será dia 03/12/2015, a partir das

13h30min. O Edital poderá ser consultado e obtido cópia
a partir desta data no site www.altorionovo.es.gov.br, ou
por email licitacao@altorionovo.es.gov.br, ou ainda de segunda a quinta de 12h00 às 18h00 e sexta de 07h as 12h
, na sede da Prefeitura à Rua Paulo Martins, 266, Bairro
Santa Bárbara, Alto Rio Novo/ES. Demais informações no
telefone (27) 3746-1744 ou 1322.
19/11/2015.
Daniela Moschen Ribeiro
Presidente CPL

Anchieta
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO_PPRP_050 2015 - MATERIAL
PROTEÇÃO2

Publicação Nº 30234

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
N.º 050/2015
Processo n.º 5.961/2015
O Município de Anchieta/ES, por meio da sua Pregoeira, torna público a realização de Licitação, na modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços, cujo objeto é
Contratação de Empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E AFINS Conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93 e Decreto Municipal
no 1.790/2005. O Edital poderá ser adquirido através de
solicitação ao e-mail pregao@anchieta.es.gov.br e pregao.
anchieta@gmail.com mediante o envio dos dados da empresa interessada e no site da Prefeitura www.anchieta.
es.gov.br.
Credenciamento e recebimento dos envelopes: De 09:00
às 09:15 do dia 03/12/2015.
Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: às 09:15 do
dia 03/12/2015.

Anchieta, 20 de Novembro de 2015.

LAURINETE XAVIER VIEIRA

TERMO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO

Publicação Nº 30236

TERMO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO

Empresa: TECFORT CONSTRUTORA LTDA ME
Processo Licitatório: 19233/2015
Tomada de Preço 002/2015
Contrato nº: 043/2015
Serviço: Contratação de Empresa especializada em construção civil, para CONSTRUÇÃO DO CEU DAS ARTES
DE ANCHIETA-ES, localizada neste Município, conforme
Contrato nº 043/2015.
Motivação: De acordo com as informações da SEIM, em
conformidade com o Termo de Retorno á folha 06 dos autos do Processo Administrativo de nº 19233/2015, fica
concedida a devolução do prazo por 86 (oitenta e seis)
dias a contar do dia 04 de novembro de 2015 até 28 de
Janeiro de 2016 á Contratada para conclusão dos Serviços objeto do Contrato 043/2015.

MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

2ª PREGOEIRA - PMA
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Aracruz
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2015

Publicação Nº 30259

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2015
(Menor Preço)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.807/2015.
FORNECEDOR: JCO ELETRO EIRELI-ME.
ENDEREÇO DO FORNECEDOR: Rua Tiradestes, n° 73 QD 31-A, LT 08, Sala 01, Setor Campinas, Goiânia/GO,
CEP: 74.525-070.
UNIDADE GESTORA: Secretaria de Suprimentos.
Item
Material
Marca
Un.
Qtde
Pr. Unitário
MESA DE REUNIÃO, RETANGULAR, APROX (AXLXP)
750 X 2000 X 940 MM, MELAMÍNICO CINZA,
OTTO
UN
R$ 663,00
01
10
ACABAMENTO EMBORRRACHADO MIN 03 CM, AZUL,
MOVEIS
PINTURA EPÓXI, PAINEL FRONTAL EM AÇO
MESA DE TRABALHO LINEAR, APROX 740 X 1200 X
600 (A X L X P), SAÍDAS COM 600 MM E SAÍDA COM
700 MM, C/ PASSA CABOS, TAMPO EM MADEIRA MDP
C/ APROX 25 MM DE ESPESSURA, FOLHA DE PAPEL
ESPECIAL IMPREGNADA C/ RESINA ESPECÍFICA NOS
DOIS LADOS DO MDP, EM CHAPA ÚNICA E ACABADA,
C/ FITA DE BORDA EM PVC C/ APROX 2 MM DE
ESPESSURA EM TODO O CONTORNO DA PEÇA, FITA
DE BORDA C/ UMA CAMADA NA SUPERFÍCIE INTERNA
EM PRIMER P/ FIXAÇÃO DA BORDA NO PAINEL, C/ 2
MM DE RAIO NA ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA
BORDA, PASSAGEM DE FIAÇÃO NO TAMPO C/ APROX
60 MM DE DIÂMETRO NA COR DO TAMPO, C/
ACABAMENTO
EM
POLIETILENO
SACÁVEL
P/
PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE A PARTE
SUPERIOR
DO TAMPO COINCIDINDO COM O PÉ DE CANTO,
FIXAÇÃO ENTRE OS PÉS DE MESAS E O TAMPO FEITA
C/ BUCHAS EM ZAMAK M6 X 13 MM, INSERTADAS NA
MADEIRA C/ ROSCA M6, PAINEL ESTRUTURAL EMMDP,
C/ APROX MM DE ESPESSURA, FOLHA DE PAPEL
ESPECIAL IMPREGNADA C/ RESINA ESPECÍFICA NOS
DOIS LADOS DO MDP, EM CHAPA ÚNICA E ACABADA,
C/ FITA DE BORDA EM PVC C/ APROX 0,45 MM DE
ESPESSURA EM TODO O CONTORNO DA PEÇA, FITA
DE BORDA C/ CAMADA NA SUPERFÍCIE INTERNA EM
PRIMER P/
FIXAÇÃO DA BORDA NO PAINEL, C/
0,45 MM DE RAIO NA ARESTA SUPERIOR E INFERIOR
DA BORDA, FIXADO
NOS PÉS DE MESAS POR
PARAFUSOS EM AÇO C/ ROSCA M6, TAMBOR E TAMPA
TIPO MINI - FIX, PÉS PAINEL LATERAIS LD/LE
ESTRUTURA EM MDP, C/ APROX 25 MM DE
ESPESSURA, FOLHA DE PAPEL ESPECIAL IMPREGNADA
C/ RESINA ESPECÍFICA NOS DOIS LADOS DO MDP, EM
02
UN
R$ 420,00
CHAPA ÚNICA E ACABADA, C/ FITA DE BORDA EM MARTINUCCI
38
PVC C/ APROX 2 MM DE ESPESSURA EM TODO O
CONTORNO DA PEÇA, FITA DE BORDA C/ CAMADA NA
SUPERFÍCIE INTERNA EM PRIMER P/ FIXAÇÃO DA
BORDA NO PAINEL, C/ APROX 2 MM DE RAIO NA
ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA BORDA, FIXADO
NO TAMPO DA MESA POR PARAFUSOS EM AÇO C/
ROSCA M6, TAMBOR E TAMPA TIPO MINI-FIX, C/
GAVETEIRO FIXO, C/ 2 GAVETAS, APROX 300 X 440 X
280, C/ TAMPO EM MDP DE APROX 25 MM DE
ESPESSURA, FOLHA DE PAPEL ESPECIAL IMPREGNADA
C/ RESINA NOS DOIS LADOS DO MDP, EM CHAPA
ÚNICA E ACABADA, FITA DE BORDA EM PVC C/ APROX
2 MM DE ESPESSURA EM TODO O CONTORNO DA
PEÇA, CAMADA NA SUPERFÍCIE INTERNA EM PRIMER
P/ FIXAÇÃO DA BORDA NO PAINEL, C/ 2 MM DE RAIO
NA ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA BORDA, C/
BUCHAS EM ZAMAK M6 X 13 MM, INSERTADAS NA
MADEIRA C/ ROSCAS M6 E MÃO FRANCESA, FRENTE
DE GAVETAS EM MDP, C/ APROX 18 MM DE
ESPESSURA, FOLHA DE PAPEL ESPECIAL IMPREGNADA
COM RESINA NOS DOIS LADOS DO MDP, EM CHAPA
ÚNICA E ACABADA, FITA DE BORDA EM PVC, C/
APROX 2 MM DE ESPESSURA EM TODO O CONTORNO
DA PEÇA, CAMADA NA SUPERFÍCIE INTERNA EM
PRIMER P/ FIXAÇÃO DA BORDA NO PAINEL, C/ APROX
2 MM DE RAIO NA ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA
BORDA, C/ FECHADURA FRONTAL, 2 CHAVES
ESCAMOTEÁVEIS EM POLIPROPILENO INJETADO,
HASTE EM AÇO FIXADA NA PARTE SUPERIOR DA
PRIMEIRA GAVETA, C/ CORPO EM AÇO, CILINDRO DE
APROX 19 MM DE DIÂMETRO, NIQUELADO, FIXADA NA
GAVETA POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO C/ APROX
3,5 X 16 ZA, BUCHA EM NYLON INJETADO DE APROX
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8 MM DE DIÂMETRO, FIXADA ENTRE PARAFUSO E
FRENTE DA GAVETA, FECHADURA C/ GIRO DE 180º
PARA ABERTURA OU FECHAMENTO DA GAVETA,
PUXADOR EM POLIPROPILENO, C/ APROX 128 MM DE
COMPRIMENTO ENTRE FUROS, TIPO MEIA LUA
ANODIZADO AMARELO, FIXADO POR MEIO DE
PARAFUSOS MÁQUINA MÉTRICO M4 X 25 PHILIPS,
COSTA, PRATELEIRAS,
BASES E LATERAL EM MDP
C/ APROX 18 MM DE ESPESSURA, FOLHA DE PAPEL
ESPECIAL IMPREGNADA C/ RESINA NOS DOIS LADOS
DO MDP, EM CHAPA ÚNICA E ACABADA, C/ FITA DE
BORDA EM PVC C/ APROX 0,45 MM DE ESPESSURA
EM TODO O CONTORNO DA PEÇA, C/ CAMADA NA
SUPERFÍCIE INTERNA EM PRIMER P/ FIXAÇÃO
DA
BORDA NO PAINEL, APROX 0,45 MM DE RAIO NA
ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA BORDA, LATERAIS
C/ FURAÇÃO
SISTEMA 32 P/ REGULAGEM DAS
PRATELEIRAS, GAVETAS INTERNAS EM CHAPA EM
AÇO SAE 1020, C/ APROX 235 X 410 X 70 MM (L X P
X A), C/ ESPESSURA DE APROX 0,60 MM, DOBRADAS
FORMANDO UM “U” METÁLICO, FIXADAS NA
CORREDIÇA METÁLICA DE APROX 400 MM DE
COMPRIMENTO EM CHAPA EM AÇO SAE 1008 C/
APROX 0,75 MM DE ESPESSURA, DESLIZANDO EM
ROLDANA EM POLIACETAL, C/ EIXO EM AÇO
ESTAMPADO A FRIO, TESTADA DENTRO DA NORMA
ABNT NBR 14033/05, C/ APROX 25 KG DE CAPAC DE
CARGA MÁXIMA, PINTADA C/ TINTA EPÓXI A PÓ NA
COR PRETA, GAVETAS DE PASTAS SUSPENSAS EM
CHAPA EM AÇO SAE 1020, C/ APROX 235 X 410 X 70
MM (L X P X A), C/ APROX 0,60 MM DE ESPESSURA,
DOBRADAS FORMANDO UM “U” METÁLICO, C/
SUPORTES METÁLICOS FIXADOS A FRENTE DAS
GAVETAS
AO
FUNDO,
FIXADAS
NO
TRILHO
TELESCÓPICO EM CHAPA EM AÇO CARBONO, C/
ACABAMENTO
ZINCADO BRANCO, DE APROX 400
MM DE COMPRIMENTO, C/ APROX 430 MM DE
ABERTURA TOTAL, PROTEÇÃO DE RETENÇÃO NA
POSIÇÃO FECHADA, DESLIZAMENTO POR MEIO DE
ESFERAS EM AÇO PROTEGIDAS POR SUPORTE
INTERNO, TRILHO SUPORTA APROX 30 KG DE CARGA
MÁXIMA,
PEÇAS
METÁLICAS
C/
TRATAMENTO
ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI À
PÓ, PORTAS DE GIRO EM MDP, C/ APROX 18 MM DE
ESPESSURA, FOLHA DE PAPEL ESPECIAL IMPREGNADA
COM RESINA NOS DOIS LADOS DO MDP, EM CHAPA
ÚNICA E ACABADA, FITA DE BORDA EM PVC C/ APROX
2 MM DE ESPESSURA EM TODO O CONTORNO DA
PEÇA, C/ CAMADA NA SUPERFÍCIE INTERNA EM
PRIMER P/ FIXAÇÃO DA BORDA NO PAINEL, C/ APROX
2 MM DE RAIO NA ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA
BORDA, C/ DOBRADIÇAS EM AÇO, CANECO DE APROX
35 MM DE DIÂMETRO, FIXADO A PORTA POR
ALOJAMENTO DE APROX 35 MM DE DIÂMETRO, C/ 2
FUROS DE APROX 8 MM DE DIÂMETRO, FIXADO C/ 2
PARAFUSOS PHILIPS 3,5 X 16, 2 BUCHAS EM NYLON
ENTRE PARAFUSO E PORTA, CALÇO EM AÇO
ESTAMPADO A FRIO C/ PARAFUSO PARA REGULAGEM
DE ABERTURA E ALTURA DA PORTA, C/ DOIS FUROS
DE APROX 8 MM DE DIÂMETRO NA LATERAL, FIXADO
O CALÇO POR DUAS BUCHAS EM NYLON INJETADAS,
DOBRADIÇA C/ BRAÇO EM AÇO ESTAMPADO A FRIO
P/ ABERTURA C/ ÂNGULO DE 110º C/ RECOBRIMENTO
TOTAL DA LATERAL, DOBRADIÇA C/ ACABAMENTO
NIQUELADO, PUXADOR EM POLIPROPILENO DE APROX
128 MM DE COMPRIMENTO ENTRE FUROS, TIPO MEIA
LUA ANODIZADO AMARELO, FIXADO POR MEIO DE
PARAFUSOS MÁQUINA MÉTRICO M4 X 25 CABEÇA
PHILIPS, FECHADURA FRONTAL, C/ DUAS CHAVES
ESCAMOTEÁVEIS EM POLIPROPILENO INJETADO,
HASTE EM AÇO, FIXADA NA PARTE FRONTAL DA
PORTA, C/ CORPO EM AÇO, C/ CILINDRO DE APROX
17 MM DE DIÂMETRO, NIQUELADO, FIXADA NA PORTA
POR DOIS PARAFUSOS EM AÇO PHILIPS DE APROC
3,5 X 16 ZA, C/ BUCHA EM NYLON INJETADO DE
APROX 8 MM DE DIÂMETRO FIXADA ENTRE PARAFUSO
E PORTA, FECHADURA C/ GIRO DE 180º PARA
ABERTURA OU FECHAMENTO DA PORTA NO LADO
DIREITO, BATENTE EM AÇO, TODO GAVETEIRO C/
BUCHAS EM NYLON PARA A FIXAÇÃO DE PARAFUSOS

Aracruz/ES, 20 de novembro de 2015.

André Coelho Silva
Secretário de Suprimentos
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2015

Publicação Nº 30260

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2015

(Menor Preço)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.807/2015.
FORNECEDOR MOVETEC COMERCIAL LTDA EPP.
ENDEREÇO DO FORNECEDOR: Rua João Capuchinho, n° 29, Loja 01, Praia do Sua, Vitória/ES, CEP: 29.052-360.
UNIDADE GESTORA: Secretaria de Suprimentos.
Item

Material

Marca

Un.

Qtde

Pr. Unitário

01

POLTRONA DIRETOR, C/ BRAÇO REGULÁVEL, ENCOSTO EM TELA
BASE EM NYLON, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E SINCRONIZADOS, POLTRONA C/ APROX 950/1040 X 650 X 700 MM (A X L X
P), ENCOSTO C/ APROX 550 X 450 MM (A X L), ASSENTO C/ APROX
470/560 X 500 X 500 (A X L X P), BASE C/ ESTRUTURA DE CINCO
PATAS, C/ APROX 700 MM DE DIÂMETRO, EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6), C/ FIBRA DE VIDRO, C/ ALOJAMENTO
PARA RODÍZIOS QUE DISPENSAM O USO DE BUCHAS, RODÍZIOS
DUPLOS EM PU 60 C/ RODAS DE APROX 60 MM DE DIÂMETRO, EIXO
VERTICAL EM AÇO TREFILADO DE APROX 11 MM, C/ ANEL ELÁSTICO EM AÇO, RODAS DUPLAS UNIDAS ATRAVÉS DE EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, C/ ACABAMENTO EM NYLON, ESTRUTURA
DO ENCOSTO FABRICADAS POR PROCESSO DE INJEÇÃO EM RESINA DE ENGENHARIA, POLIAMIDA (NYLON 6), FIBRA DE VIDRO
DE ALTA RESISTÊNCIA, PERFORMANCE NA COR PRETA MOLDADO
ANATOMICAMENTE, REVESTIDO POR TECIDO ELÁSTICO TIPO TELA,
APOIO LOMBAR EM PLÁSTICO (ABS), NA COR PRETA, ESTRUTURA
DO ASSENTO CHASSI EM COMPENSADO PRENSADO, C/ APROX 14
MM DE ESPESSURA, PORCAS GARRAS EMBUTIDAS, PROVIDA DE
SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA DE APROX 50 MM
DE ESPESSURA, APROX 50/60 KG/M3 DE DENSIDADE, PARTE INFERIOR ABAIXO DO ASSENTO EM TNT TEXTURIZADO PRETO, REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO SEMI-COURO, C/ ACABAMENTO
QUE DISPENSA USO DE PERFIL NAS BORDAS, ENCOSTO EM TELA
ELÁSTICA PRETA, BRAÇOS EM CORPO DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA, EM FORMA DE “T”, NA COR PRETA, APOIO ANATÔMICO
C/ APROX 250 X 90 MM (P X L), EM POLIURETANO INTEGRAL-SKIM
COR PRETA, MIN 03 POSIÇÕES DE ALTURA, C/ AJUSTE DE ALTURA
ATRAVÉS DE BOTÃO DE APROX 100 MM, ABERTURA DE ÂNGULO
45°GRAUS

PLAXMETAL

UN

10

R$ 480,00

Aracruz/ES, 20 de novembro de 2015.
André Coelho Silva
Secretário de Suprimentos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2015

Publicação Nº 30261

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2015
(Menor Preço)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.807/2015.
FORNECEDOR: R2 COMERCIAL LTDA-ME.
ENDEREÇO DO FORNECEDOR: Rua das Rosas, n° 318, Loja Frente, Bairro Cascata, Serra/ES, CEP: 29.177-176.
UNIDADE GESTORA: Secretaria de Suprimentos.
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Item

Material

Marca

Un.

Qtde

Pr. Unitário

01

APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, AGENDA TELEFÔNICA COMPARTILHADA C/ ATÉ 50 NOMES E NÚMEROS, ALARME, CAIXA POSTAL,
ILUMINAÇÃO NO VISOR ÂMBAR, LOCALIZADOR DE MONOFONE,
MEMÓRIA COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MEMÓRIA PARA
REDISCAGEM, MENU DE OPERAÇÕES, NA COR GRAFITE, MIN 7 NÍVEIS DE VOLUME DO TOQUE, MIN 06 TOQUES, FUNÇÕES PAUSA,
FLASH E REDIAL, 01 BASE MEDINDO APROX 104 X 103 X 58 MM (A
X L X P), 01 MONOFONE MEDINDO APROX 148 X 50 X 33 MM (A X L
X P), 01 ADAPTADOR, 01 FIO TELEFÔNICO E 02 PILHAS

INTELBRAS

UN

50

R$ 119,14

Aracruz/ES, 20 de novembro de 2015.
André Coelho Silva
Secretário de Suprimentos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2015

Publicação Nº 30262

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2015
(Menor Preço)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.807/2015.
FORNECEDOR: SPAÇO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA ME.
ENDEREÇO DO FORNECEDOR: Avn. Vitoria, n° 1190 0, Forte de São João, Vitória/ES, CEP: 29.017-022.
UNIDADE GESTORA: Secretaria de Suprimentos.
Item

Material

Marca

Un.

Qtde

Pr.
Unitário

01

ARMÁRIO, C/ 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS MÓVEIS, 1 PRATELEIRA FIXA, APROX 1600 X 800 X 500 MM (A
X L X P), TAMPO EM MDP, APROX 25 MM DE ESPESSURA, C/ FITA DE BORDA EM PVC C/ APROX 2 MM DE
ESPESSURA, SUPERFÍCIE INTERNA EM PRIMER C/ 2 MM DE RAIO NA ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA
BORDA, FIXAÇÃO C/ BUCHAS EM ZAMAK C/ APROX M6 X 13 MM, INSERTADAS NA MADEIRA C/ ROSCAS M6
ACOMPANHADAS DE MÃO FRANCESA, CORPO C/ COSTA, PRATELEIRAS, BASES E LATERAL EM MDP, APROX
18 MM DE ESPESSURA, FOLHA DE PAPEL ESPECIAL IMPREGNADA C/ RESINA NOS DOIS LADOS DO MDP,
FITA DE BORDA EM PVC C/ APROX 0,45 MM DE ESPESSURA, SUPERFÍCIE INTERNA EM PRIMER C/ 0,45 MM
DE RAIO NA ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA BORDA, LATERAIS C/ FURAÇÃO SISTEMA 32 P/ REGULAR
AS PRATELEIRAS, BASE DO MEIO EM MDP, APROX 18 MM DE ESPESSURA, C/ FOLHA EM PAPEL ESPECIAL
IMPREGNADA C/ RESINA ESPECÍFICA NOS DOIS LADOS DO MDP, CHAPA ÚNICA E ACABADA, C/ FITA DE
BORDA EM PVC C/ APROX 0,45 MM DE ESPESSURA, SUPERFÍCIE INTERNA EM PRIMER C/ APROX 0,45 MM
DE RAIO NA ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA BORDA, BASE FIXADA NA PARTE CENTRAL DO ARMÁRIO
POR CAVILHAS DE MADEIRA E MINI-FIX, PRATELEIRAS EM MDP, C/ APROX 18 MM DE ESPESSURA, FOLHA
DE PAPEL ESPECIAL IMPREGNADA C/ RESINA NOS DOIS LADOS DO MDP, C/ CHAPA ÚNICA E ACABADA,
FITA DE BORDA EM PVC C/ APROX 0,45 MM DE ESPESSURA, SUPERFÍCIE INTERNA EM PRIMER C/ APROX
0,45 MM DE RAIO NA ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA BORDA, LATERAIS C/ FURAÇÃO SISTEMA 32 P/
REGULAR PRATELEIRAS, C/ QUATRO PARAFUSOS EM AÇO, CABEÇA PHILIPS, FIXADOS NAS LATERAIS,
ENCAIXADOS NOS SUPORTES EM NYLON C/ APROX 20 MM DE DIÂMETRO, C/ REGULAGEM A CADA 32 MM
DE ALTURA, 2 PORTAS DE GIRO EM MDP C/ APROX 18 MM DE ESPESSURA, FOLHA EM PAPEL ESPECIAL IMPREGNADA C/ RESINA NOS DOIS LADOS DO MDP, C/ CHAPA ÚNICA E ACABADA, FITA DE BORDA EM PVC
C/ APROX 2 MM DE ESPESSURA, SUPERFÍCIE INTERNA EM PRIMER C/ APROX 2 MM DE RAIO NA ARESTA
SUPERIOR E INFERIOR DA BORDA, C/ DOBRADIÇAS EM AÇO C/ CANECO DE APROX 35 MM DE DIÂMETRO
FIXADO A PORTA POR MEIO DE ALOJAMENTO C/ APROX 35 MM DE DIÂMETRO C/ 2 FUROS DE C/ APROX
8 MM DE DIÂMETRO ATRAVÉS DE 2 PARAFUSOS CABEÇA PHILIPS 3,5 X 16, 2 BUCHAS EM NYLON ENTRE
PARAFUSO E PORTA, CALÇO EM AÇO ESTAMPADO A FRIO, PARAFUSO PARA REGULAGEM DE ABERTURA
E ALTURA DA PORTA, C/ 2 FUROS DE APROX 8 MM DE DIÂMETRO NA LATERAL ONDE É FIXADO O CALÇO
POR MEIO DE 2 BUCHAS EM NYLON, DOBRADIÇA C/ BRAÇO EM AÇO ESTAMPADO A FRIO QUE PERMITE A ABERTURA COM UM ÂNGULO DE 110º C/ RECOBRIMENTO TOTAL DA LATERAL, C/ ACABAMENTO
NIQUELADO, PUXADOR EM POLIPROPILENO, FECHADURA FRONTAL, C/ DUAS CHAVES ESCAMOTEÁVEIS
EM POLIPROPILENO, INJETADO C/ LOGOMARCA, HASTE EM AÇO, FIXADA NA PARTE FRONTAL DA PORTA,
C/ CORPO EM AÇO, C/ CILINDRO DE APROX 17 MM DE DIÂMETRO, NIQUELADO AUTO BRILHO, FIXADA
NA PORTA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS EM AÇO, C/ CABEÇA PHILIPS DE 3,5 X 16 ZA, C/ BUCHA EM
NYLON INJETADO DE APROX 8 MM DE DIÂMETRO FIXADA ENTRE PARAFUSO E PORTA, C/ GIRO DE 180º
PARA ABERTURA OU FECHAMENTO DA PORTA NO LADO DIREITO, BATENTE EM AÇO, RODAPÉ EM AÇO, C/
APROX 25 X 25 MM (A X L) E APROX 1,50 MM DE ESPESSURA, ESTAMPADOS A 45º, SOLDADOS C/ SOLDA
MIG, C/ PEÇAS EM AÇO CURVAS NA PARTE INTERNA DO RODAPÉ PARA A FIXAÇÃO ENTRE O RODAPÉ E A
BASE INFERIOR DO MÓVEL, C/ 4 SAPATAS NIVELADORAS EM PVC DE APROX 30 MM DE DIÂMETRO, PEÇAS
METÁLICAS C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTADAS POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI À PÓ,
ARMÁRIOS SUSPENSOS, S/ RODAPÉ

AVANTI

UN

30

R$ 523,00
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02

ARMÁRIO, C/ 2 PORTAS, 1 PRATELEIRA MÓVEL, APROX 740 X 800 X 600 MM (A X L X P), TAMPO EM MDP,
APROX 25 MM DE ESPESSURA, C/ FITA DE BORDA EM PVC C/ APROX 2 MM DE ESPESSURA, SUPERFÍCIE
INTERNA EM PRIMER C/ 2 MM DE RAIO NA ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA BORDA, FIXAÇÃO C/ BUCHAS EM ZAMAK C/ APROX M6 X 13 MM, INSERTADAS NA MADEIRA C/ ROSCAS M6 ACOMPANHADAS DE
MÃO FRANCESA, CORPO C/ COSTA, PRATELEIRAS, BASES E LATERAL EM MDP, APROX 18 MM DE ESPESSURA, FOLHA DE PAPEL ESPECIAL IMPREGNADA C/ RESINA NOS DOIS LADOS DO MDP, FITA DE BORDA EM
PVC C/ APROX 0,45 MM DE ESPESSURA, SUPERFÍCIE INTERNA EM PRIMER C/ 0,45 MM DE RAIO NA ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA BORDA, LATERAIS C/ FURAÇÃO SISTEMA 32 P/ REGULAR AS PRATELEIRAS,
BASE DO MEIO EM MDP, APROX 18 MM DE ESPESSURA, C/ FOLHA EM PAPEL ESPECIAL IMPREGNADA C/
RESINA ESPECÍFICA NOS DOIS LADOS DO MDP, CHAPA ÚNICA E ACABADA, C/ FITA DE BORDA EM PVC
C/ APROX 0,45 MM DE ESPESSURA, SUPERFÍCIE INTERNA EM PRIMER C/ APROX 0,45 MM DE RAIO NA
ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA BORDA, BASE FIXADA NA PARTE CENTRAL DO ARMÁRIO POR CAVILHAS DE MADEIRA E MINI-FIX, PRATELEIRAS EM MDP, C/ APROX 18 MM DE ESPESSURA, FOLHA DE PAPEL
ESPECIAL IMPREGNADA C/ RESINA NOS DOIS LADOS DO MDP, C/ CHAPA ÚNICA E ACABADA, FITA DE
BORDA EM PVC C/ APROX 0,45 MM DE ESPESSURA, SUPERFÍCIE INTERNA EM PRIMER C/ APROX 0,45 MM
DE RAIO NA ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA BORDA, LATERAIS C/ FURAÇÃO SISTEMA 32 P/ REGULAR
PRATELEIRAS, C/ QUATRO PARAFUSOS EM AÇO, CABEÇA PHILIPS, FIXADOS NAS LATERAIS, ENCAIXADOS
NOS SUPORTES EM NYLON C/ APROX 20 MM DE DIÂMETRO, C/ REGULAGEM A CADA 32 MM DE ALTURA,
2 PORTAS DE GIRO EM MDP C/ APROX 18 MM DE ESPESSURA, FOLHA EM PAPEL ESPECIAL IMPREGNADA
C/ RESINA NOS DOIS LADOS DO MDP, C/ CHAPA ÚNICA E ACABADA, FITA DE BORDA EM PVC C/ APROX
2 MM DE ESPESSURA, SUPERFÍCIE INTERNA EM PRIMER C/ APROX 2 MM DE RAIO NA ARESTA SUPERIOR
E INFERIOR DA BORDA, C/ DOBRADIÇAS EM AÇO C/ CANECO DE APROX 35 MM DE DIÂMETRO FIXADO
A PORTA POR MEIO DE ALOJAMENTO C/ APROX 35 MM DE DIÂMETRO C/ 2 FUROS DE C/ APROX 8 MM DE
DIÂMETRO ATRAVÉS DE 2 PARAFUSOS CABEÇA PHILIPS 3,5 X 16, 2 BUCHAS EM NYLON ENTRE PARAFUSO
E PORTA, CALÇO EM AÇO ESTAMPADO A FRIO, PARAFUSO PARA REGULAGEM DE ABERTURA E ALTURA DA
PORTA, C/ 2 FUROS DE APROX 8 MM DE DIÂMETRO NA LATERAL ONDE É FIXADO O CALÇO POR MEIO DE
2 BUCHAS EM NYLON, DOBRADIÇA C/ BRAÇO EM AÇO ESTAMPADO A FRIO QUE PERMITE A ABERTURA
COM UM ÂNGULO DE 110º C/ RECOBRIMENTO TOTAL DA LATERAL, C/ ACABAMENTO NIQUELADO, PUXADOR EM POLIPROPILENO, FECHADURA FRONTAL, C/ DUAS CHAVES ESCAMOTEÁVEIS EM POLIPROPILENO,
INJETADO C/ LOGOMARCA, HASTE EM AÇO, FIXADA NA PARTE FRONTAL DA PORTA, C/ CORPO EM AÇO,
C/ CILINDRO DE APROX 17 MM DE DIÂMETRO, NIQUELADO AUTO BRILHO, FIXADA NA PORTA POR MEIO
DE DOIS PARAFUSOS EM AÇO, C/ CABEÇA PHILIPS DE 3,5 X 16 ZA, C/ BUCHA EM NYLON INJETADO DE
APROX 8 MM DE DIÂMETRO FIXADA ENTRE PARAFUSO E PORTA, C/ GIRO DE 180º PARA ABERTURA OU
FECHAMENTO DA PORTA NO LADO DIREITO, BATENTE EM AÇO, RODAPÉ EM AÇO, C/ APROX 25 X 25 MM
(A X L) E APROX 1,50 MM DE ESPESSURA, ESTAMPADOS A 45º, SOLDADOS C/ SOLDA MIG, C/ PEÇAS EM
AÇO CURVAS NA PARTE INTERNA DO RODAPÉ PARA A FIXAÇÃO ENTRE O RODAPÉ E A BASE INFERIOR
DO MÓVEL, C/ 4 SAPATAS NIVELADORAS EM PVC DE APROX 30 MM DE DIÂMETRO, PEÇAS METÁLICAS
C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTADAS POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI À PÓ, ARMÁRIOS
SUSPENSOS, S/ RODAPÉ

AVANTI

UN

30

R$ 337,00

03

CADEIRA EXECUTIVA, GIRATÓRIA, C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, C/ CAPA NO ACENTO E ENCOSTO, ARANHA
NYLON, RODIZIO NYLON, C/ REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, CADEIRA C/ APROX 880/970 X 610 X 600 MM
(A X L X P), ENCOSTO C/ APROX 420 X 430 MM (A X L), ASSENTO C/ APROX 540 X 460 X 430 MM (A X L X
P), BASE C/ ESTRUTURA DE CINCO PATAS, C/ APROX 600 MM DE DIÂMETRO, EM RESINA DE ENGENHARIA
POLIAMIDA (NYLON 6), C/ FIBRA EM VIDRO, ALOJAMENTO P/ RODÍZIOS QUE DISPENSAM O USO DE BUCHAS, RODÍZIOS DUPLOS C/ RODAS DE APROX 50 MM DE DIÂMETRO, EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO DE APROX 11 MM DE COMPRIMENTO, DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO, RODAS DUPLAS, UNIDAS
ATRAVÉS DE EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, C/ ACABAMENTO EM NYLON (OPCIONAL POLIURETANO), ENCOSTO C/ ESTRUTURA DO CHASSI DO ENCOSTO EM MATERIAL PLÁSTICO NA COR PRETA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA DE APROX 40MM DE ESPESSURA, APROX 50/60 KG/
M3 DE DENSIDADE, C/ PORCAS GARRAS ENCRAVADAS P/ FIXAÇÃO DO SUPORTE DE ENCOSTO, HASTE DE
LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DE CHAPA EM AÇO C/ 80 X 6,35 MM, FIXA EMBUTIDA INTERNAMENTE,
CARENAGEM EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PRETO, ASSENTO C/ ESTRUTURA DO ASSENTO CHASSI
EM COMPENSADO PRENSADO C/ APROX 14 MM DE ESPESSURA, PORCAS GARRAS EMBUTIDAS, PROVIDA
DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA DE APROX 50 MM DE ESPESSURA, APROX 50/60 KG/
M3 DE DENSIDADE, CARENAGEM EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PRETO NA PARTE INFERIOR ABAIXO
DO ASSENTO, REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO SEMI-COURO, C/ ACABAMENTO QUE DISPENSA
USO DE PERFIL NAS BORDAS

LORENZZO

UN

38

R$ 203,90

04

CADEIRA LONGARINA SECRETÁRIA, BANCO 3 LUGARES, ALTURA DO ASSENTO APROX 410 MM, ALTURA
TOTAL DE APROX 800 MM, LARGURA TOTAL DE APROX 1370 MM, PROFUNDIDADE TOTAL DE APROX 560
MM, ESTOFAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MOLDADO, JUNÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO C/ MOLA FLEXÍVEL DE APROX 75 MM DE LARGURA E 1/4 POL DE ESPESSURA, LIGADA AO CONJUNTO POR 8 PARAFUSOS SEXTAVADOS DE APROX 1/4 X 1,25 POL, PORCAS DE GARRA DE APROX 1/4 POL FIXADAS AO MADEIRAMENTO, BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO RETANGULAR DE
APROX 300 X 500 MM C/ PAREDE DE APROX 1,2 MM DE ESPESSURA, PAREDE DE COLUNAS LATERAIS EM
TUBO DE AÇO RETANGULAR DE APROX 300 X 500 MM E APROX 1,5 MM DE ESPESSURA, C/ APROX 340 X
500 MM (A X C), SOLDADOS NAS COLUNAS LATERAIS, ACABAMENTO DOS PÉS C/ PONTEIRAS EXTERNAS
DE APROX 30 X 50 MM EM POLIPROPILENO RÍGIDO, PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA DE 180º C

LORENZZO

UN

20

R$ 279,00

Aracruz/ES, 20 de novembro de 2015.
André Coelho Silva
Secretário de Suprimentos
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2015

Publicação Nº 30263

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2015
(Menor Preço)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.807/2015.
FORNECEDOR: VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
ENDEREÇO DO FORNECEDOR: Rua João dos Santos Filho, n° 479 0, Bairro Ilha de Santa Maria, Vitória /ES, CEP:
29.040-700.
UNIDADE GESTORA: Secretaria de Suprimentos.
Item

Material

Marca

Un.

Qtde

Pr. Unitário

01

CADEIRA EXECUTIVA, S/ BRAÇOS, C/ CAPA NO ACENTO E ENCOSTO, ESTRUTURA SKIN PRETA, BASE PÉ EM FORMATO DE S, CADEIRA C/ APROX
900 X 460 X 650 MM (A X L X P), ENCOSTO C/ APROX 420 X 430 (A X L),
ASSENTO C/ APROX 480 X 460 X 430 (A X L X P), BASE C/ ESTRUTURA EM
AÇO TUBULAR REDONDO, C/ APROX 25,4 X 2,25 MM DE ESPESSURA, CURVADO PNEUMATICAMENTE, SOLDADO A PLATAFORMA SUPERIOR EM CHAPA EM
AÇO C/ APROX 3 MM DE COMPRIMENTO, PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA
CURADA EM ESTUFA, BASE C/ SAPATAS EM NYLON, ESTRUTURA DO CHASSI
DO ENCOSTO EM PLÁSTICO, C/ PERFORMANCE ABS, PRETA, C/ SUPERFÍCIE
ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA DE APROX 40 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE DE APROX 50 A 60 KG/M3, SUPORTE DE ENCOSTO FIXADO C/ PORCAS
GARRAS ENCRAVADAS, HASTE DE LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DE CHAPA EM AÇO C/ APROX 80 X 6,35 MM (L X C), FIXA EMBUTIDA INTERNAMENTE,
CARENAGEM EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, PRETO, QUE DISPENSAM O
USO DE PERFIL, ESTRUTURA DO ASSENTO CHASSI EM COMPENSADO PRENSADO C/ APROX 14 MM DE ESPESSURA, PORCAS GARRAS EMBUTIDAS, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA DE APROX 50MM DE
ESPESSURA, APROX 50/60 KG/M3 DE DENSIDADE, ASSENTO CARENAGEM
EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PRETO QUE DISPENSAM O USO DE PERFIL NA PARTE INFERIOR ABAIXO, REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO
SEMI-COURO, C/ ACABAMENTO QUE DISPENSA USO DE PERFIL NAS BORDAS

ALLFELX

UN

100

R$ 132,00

Aracruz/ES, 20 de novembro de 2015.
André Coelho Silva
Secretário de Suprimentos

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO - TP N°
017/2015

Publicação Nº 30257

AVISO DE JULGAMENTO RECURSO (APÓS REVISÃO)
DA TOMADA DE PREÇOS
Nº 017/2015
EMPRESA: GASPERAZZO ENGENHARIA LTDA EPP, Processo de Recurso nº 14.478/2015 – Concedido Provimento.
EMPRESA VENCEDORA:
GASPERAZZO ENGENHARIA LTDA EPP - Valor R$
226.120,14 (Duzentos e vinte e seis mil, cento e vinte
reais e quatorze centavos).

Aracruz, 20 de Novembro de 2015.

CONTRATO N° 229/2015

Publicação Nº 30258

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 229/2015
Processo nº 17.352/2014.
Contratante: Município de Aracruz, representado pelo
Secretário de Obras e Infraestrutura.
Contratada: HL CONSTRUÇÕES LTDA EPP.
Objeto: Contratação de empresa para execução de Obras
de pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário no
Bairro Nova Colatina, Distrito de Jacupemba, Aracruz/ES.
Valor: R$ 3.977.445,03 (três milhões novecentos e setenta e sete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e três
centavos).
Prazo: 3.1 - O prazo de vigência do contrato fica fixado
em 480 (quatrocentos e oitenta) dias, contados da assinatura do contrato.
3.2 - O prazo total para execução dos serviços fica fixado
em 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.
Aracruz/ES, 20 de novembro de 2015.

Idelblandes Zamperlini

João Cleber Bianchi

Presidente da CPL

Secretário de Obras e Infraestrutura
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CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 030/2015
-PROCESSO 6306/2015 LAR SÃO JOSÉ - RAIO DE LUZ
Publicação Nº 30158

RESUMO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 030/2015
Processo nº 6.306/2015
CONCEDENTE: Município de Aracruz, representado pela
Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho.

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, 13 de Novembro de
2015.

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ - RAIO DE
LUZ.

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

Objeto: Cooperação financeira para aquisição de materiais
de custeio e pagamento de contas mensais, para apoio as
atividades desenvolvidas na Associação "Lar São José" Raio de Luz, e viabilizando melhor qualidade no atendimento das crianças e adolescentes que participam dessas
atividades, conforme discriminado em seu Plano de Trabalho, acostado ao Processo Administrativo nº 6306/2015,
parte integrante deste documento, para todos os efeitos,
independente de transcrição.
Prazo: Novembro de 2015 a Junho de 2016.
Valor Total: R$ 64.000,00 (Sessenta e quatro mil reais)
que será repassado à Convenente em 01 (uma) única parcela.
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EIDMILSON ANTONIO GAMBARTI
Secretário de Administração e
Recursos Humanos

DECRETO Nº 30338

Publicação Nº 30204

DECRETO Nº 30.338, DE 13/11/2015.

Data da assinatura: 13/11/2015
APROVA A LISTA NOMINAL DE SERVIDORES CLASSIFICADOS PARA PROGRESSÃO POR MERECIMENTO.

Aracruz/ES, 20 de novembro de 2015.
Maria de Fátima Furtado Nunes
Secretária de Desenvolvimento Social e trabalho - Interina
Decreto nº 29.663, de 17/06/2015

DECRETO Nº 30337

Publicação Nº 30208

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:

DECRETO Nº 30.337, DE 13/11/2015.
APROVA AS LISTAS NOMINAIS DE SERVIDORES CLASSIFICADOS PARA PROGRESSÃO POR MERECIMENTO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART 55, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DE 02 DE ABRIL DE 1990, TENDO
EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 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 Setembro /2014,
Junho/2015, Agosto/2015 e Setembro/2015, que fazem
parte deste Decreto, conforme MEMO GRH Nº 1874/2015.

Art. 1º Fica homologada a Lista dos Servidores que alcançaram a progressão por merecimento para os respectivos
padrões, referente ao mês de Outubro/2015, que faz parte
deste Decreto, conforme MEMO GRH Nº 1873/2015.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as respectivas datas de
aquisição da progressão por merecimento, constante na
lista anexa.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 13 de Novembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA
Secretário de Saúde
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DECRETO Nº 30352

Publicação Nº 30202

DECRETO Nº 30.351, DE 19/11/2015.

DECRETO Nº 30.352, DE 19/11/2015.

AUTORIZA REGISTRO DE IMÓVEL PARTICULAR DO SENHOR PERCIVAL GERALDO TEIXEIRA NA BARRA DO SAHY,
MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES.

REVOGA CONCESSÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUA ATRIBUIÇÃO LEGAL QUE
LHE CONFERE O ART. 55. INCISO XIX DA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL.
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o registro do imóvel pertencente
ao Senhor PERCIVAL GERALDO TEIXEIRA, localizado na
Rua Maria Santos do Nascimento, s/nº, Barra do Sahy,
Aracruz-ES, nos moldes da Lei Federal Nº 11.977/2009
e Lei Municipal nº 3.864/2014, conforme projeto de interesse específico do Processo nº 7.604/2015, aprovado
pela Comissão de Regularização Fundiária constituída pela
Portaria nº 12.885/2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS
TERMOS DO DA LEI Nº 2.895, DE 30/03/2006.
DECRETA:
Art. 1º Fica revogada a Função Gratificada FG 02 concedida a Servidora LUCIMARA APARECIDA SCOPEL DE AMORIM, Matrícula nº 2822, com exercício na Secretaria de
Educação, a partir de 20/11/2015.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 19 de Novembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO

Art. 2º O registro a que se refere o Art. 1º será da área
do lote constante nos Anexos, abrindo-se averbação para
o lote da área parcelada, conforme memorial descritivo.

Prefeito Municipal

Parágrafo único. Os anexos que acompanham este Decreto
são:

DECRETO Nº 30355

I. Cópia das Plantas de Situação do Imóvel;

DECRETO Nº 30.355, DE 19/11/2015.

Publicação Nº 30207

II. Cópia do Memorial Descritivo;
III. Cópia de ART ou RRT do responsável técnico;

EXONERA DE CARGO EM COMISSÃO, A PEDIDO.

IV. Cópia da Certidão Negativa de Ônus;
V. Termos de Aprovação de Medição (anuência dos confrontantes).
Art. 3º Este Decreto permite a regularização das obras
existentes, desde que atendam os requisitos previstos no
Decreto nº 28.864/2014 e da Lei nº 3.143/2008.
Parágrafo único. Aplicar-se-ão as taxas referentes à regularização da obra.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 19 de Novembro de
2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E
NOS TERMOS DAS LEIS Nº 2.898, DE 31/03/2006, 3.652,
DE 05/04/2013 E 3.792, DE 14/04/2014.
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a Senhora NALVA BERNADETE BARROS DE AMORIM, Técnico de Nível Superior
II, Matrícula 1063, do Cargo em Comissão de Secretária
de Saúde do Município de Aracruz – Símbolo S/R - Secretaria de Saúde do Município de Aracruz – SEMSA, a partir
de 04/12/2015, conforme Memo. nº 485/2015.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 19 de Novembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal
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Publicação Nº 30248
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DECRETA:

DECRETO Nº 30.356, DE 19/11/2015.
RETIFICA DECRETO QUE MENCIONA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
DECRETA:
Art. 1º Fica retificado no Decreto nº 30.077, de 14/09/2015
que nomeou a Senhora abaixo descrita, aprovada no Concurso Público nº 001/2014 - PMA/ES, para exercer o cargo
efetivo de CIRURGIÃO DENTISTA AUDITOR, NÍVEL I, PADRÃO “A”, o seguinte:

CLASS.

NOME

MARCELO DE SOUZA COELHO

JUBIANA PAOLA VEGA SECCA

Prefeito Municipal

ACÁCIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA

Leia-se:

Secretária de Educação

CLASS.
02º

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos no dia ao dia 05/11/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 19 de Novembro de
2015.

Onde se lê:

02º

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 GILSANDER LOPES BREDA, Matrícula Nº 20462, Professor, Nível
II, Padrão A, referente a conclusão do Curso de Mestrado
em História, conforme documento contido no Processo nº
15056/2015, a partir de 05/11/2015.

NOME
JUBIANA PAOLA VEGA SICCA

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 14/09/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 19 de Novembro de 2015.

DECRETO Nº 30361

Publicação Nº 30249

DECRETO N.º 30.361, DE 20/11/2015.

DESIGNA OS SERVIDORES COMO AUTORIDADES SANITÁRIAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARACRUZ/ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30357

Publicação Nº 30206

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
CONTIDAS NO ARTIGO 55, INCISO XIX DA LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO E DO ART. 71 § 1º E § 2º DA LEI N.º 2.245,
DE 25/01/2000,

DECRETO Nº 30.357, DE 19/11/2015.
CONCEDE AO 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.

DECRETA:

Art. 1º Designar, a partir de 01 de Outubro de 2015, na
forma dos parágrafos 1º e 2º, do Artigo 71, da Lei Municipal n.º 2.245, de 25/01/2000, os Servidores abaixo relacionados, para desempenharem a função de autoridade
sanitária, conforme Processo nº 13641/2015:
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Matrícula

Alana da Silva Helmer

02

Alexandre Rebuzzi Zucoloto

2817

Coordenador da Seção de
Vigilância Sanitária

SVS/GVS/SEMSA

03

Amanda Aparecida Lacerda
Bulian

26770

Oficial de Controle Animal

SVA/GVS/SEMSA

04

Aryadne Tatagiba Siqueira

26572

Fiscal de Vigilância Sanitária

SVS/GVS/SEMSA

05

Claudia Conte Moro

26830

Enfermeira

SVE/GVS/SEMSA

06

Douglas Ribeiro Santana

26556

Fiscal de Vigilância Sanitária

SVS/GVS/SEMSA

07

Francisco de Assis Pessoa
Junior

Médico Veterinário

SVS/GVS/SEMSA

08

Gabriela Maria Coli Seidel

24299

Gerente de Vigilância em
Saúde

09

Jeany Polezi

24571

Fiscal de Vigilância Sanitária
– N.Superior

SVS/GVS/SEMSA

10

Keila Rangel Bitti

27122

Oficial de Controle Animal

SVA/GVS/SEMSA

11

Lívia Roni Pignaton

26705

Enfermeira

SVE/GVS/SEMSA

12

Lorena Conceição Rodrigues
da Silva

26464

Fiscal de Vigilância Sanitária

SVS/GVS/SEMSA

13

Luciene Galvão Torezani

3543

Fiscal de Vigilância Sanitária

SVS/GVS/SEMSA

14

Luzia Maria Pasolini Almeida

1484

Farmacêutico Bioquímico

SVS/GVS/SEMSA

15

Maria Antônia Falcão

2885

Fiscal de Vigilância Sanitária

SVS/GVS/SEMSA

16

Mírian Loureiro Gomes

26557

Fiscal de Vigilância Sanitária

SVS/GVS/SEMSA

17

Lidiana Pereira Machado

12629

Agente de Saúde Ambiental

SVA/GVS/SEMSA

18

Segundo Manuel Alvarez
Torrez

26957

Fiscal de Vigilância Sanitária N.Superior

SVS/GVS/SEMSA

Sheila Cristina Borges Rui

26594

26712

Enfermeira do Trabalho

Lotação

01

19

26751

Cargo
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SVISAT/GVS/SEMSA

GVS/SEMSA

Engenheiro Sanitarista

Fiscal de Vigilância Sanitária

SVS/GVS/SEMSA
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20

Sidnei Bernardo Gaspar

26713

Médico Veterinário

SVA/GVS/SEMSA

21

Terezinha Nascimento
Monteiro

27134

Fiscal de Vigilância
Sanitária-N.Superir

SVS/GVS/SEMSA

22

Tuane Silvério Guimarães
Rosa

26735

Oficial de Controle Animal

SVA/GVS/SEMSA

23

Valquíria Duarte Carneiro
Scarpati

2408

Coordenadora da Vigilância
Epidemiológica e Imunização

SVE/GVS/SEMSA

24

Vicente Penteado Vizioli

2887

Coordenador do Centro
de Controle de Zoonoses
e Vigilância Ambiental em
Saúde

SVA/GVS/SEMSA

25

Zeni Auer Souza

1375

Fiscal de Vigilância Sanitária

SVA/GVS/SEMSA

HOMOLOGAÇÃO CP008/2015

Entende-se por:

Publicação Nº 30178

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
SVS – Seção de Vigilância Sanitária

O Secretário de Obras e Infraestrutura no uso de suas atribuições legais torna pública a homologação da:

SVE – Seção de Vigilância Epidemiológica

Concorrência Pública nº 008/2015.

SVA – Seção de Vigilância Ambiental em Saúde
GVS – Gerência de Vigilância em Saúde

Processo administrativo nº 4.878/2015.
Objeto: Contratação de empresa para execução de Obras
de Infraestrutura no Bairro Cupido/Vista Linda, com extensão de 1.70 km.

SEMSA – Secretaria de Saúde do Município de Aracruz

Empresa Vencedora:

Art. 2º Os servidores designados, em razão do poder de
polícia administrativo, exercerão todas as atividades inerentes a função de fiscal de vigilância sanitária, tais como:
inspeção e fiscalização sanitária, lavratura de auto de infração sanitária, instauração de processo administrativo
sanitário, interdição cautelar de estabelecimento; interdição e apreensão cautelar de produtos; fazer cumprir as
penalidades aplicadas pelas autoridades sanitárias competentes nos processos administrativos sanitários e outras
atividades estabelecidas para esse fim.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 3.258.233,60 (Três
milhões duzentos e cinquenta e oito mil duzentos e trinta
e três reais e sessenta centavos).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/10/2015.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário especialmente os Decretos n.º 28.941, de 19/01/2015 e 30.197,
de 08/10/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Novembro de
2015.

- GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA LTDA.

HOMOLOGADO EM: 20/11/2015.
Aracruz/ES, 20 de Novembro de 2015.
João Cleber Bianchi
Secretário de Obras e Infraestrutura

JULG. DE RECURSO TP021/2015

Publicação Nº 30161

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO DA TOMADA
DE PREÇOS N.º 021/2015
EMPRESA:
NOVVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI EPP, Processo
de Recurso nº 15.418/2015 – Recurso Provido.
Abertura das propostas: 24.11.2015, às 14:00
Aracruz/ES, 20 de Novembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Idelblandes Zamperlini

Prefeito Municipal

Presidente da CPL
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RESOLVE:

Publicação Nº 30250

LEI Nº 4.000, DE 19/11/2015.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REPASSAR RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE
FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art.1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos financeiros no montante de R$ 20.574,60
(vinte mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta
centavos), à Liga de Futebol Amador de Aracruz, para a
realização do Campeonato de Futebol Amador de Aracruz
no ano de 2015.
Art. 2º A liberação do recurso autorizado no art. 1º desta
lei será realizado mediante Convênio a ser firmado entre a
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Município de
Aracruz e a Liga de Futebol Amador de Aracruz.

Art. 1º Nomear, em substituição ao Membro Titular Marcelo Cardoso da Silva e o Suplente Adelson de Souza Fernandes, os Senhores abaixo descritos como representantes da
ESCELSA para compor o Conselho do Plano Diretor Municipal – CPDM, nomeados através da Portaria nº 13.414,
de 24/09/2015, conforme Memorando nº 103/2015/PDM.
ORGÃO

FUNÇÃO/
MEMBRO

MEMBRO

Titular

Alexandre Rodrigues Marques

Suplente

Sergio Moro Pimentel

ESCELSA

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 18 de Novembro de
2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO

Art. 3º A efetivação do repasse de que trata esta Lei fica
condicionada ao cumprimento de todas as exigências e requisitos legais pertinentes às transferências da espécie.

Prefeito Municipal

Art. 4º A Liga de Futebol Amador fica sujeita à prestação
de contas dos recursos recebidos à Secretaria de Esporte,
Lazer e Juventude do Município de Aracruz e a Secretaria
de Finanças do Município de Aracruz.

PORTARIA Nº 13493

Art. 5º As despesas decorrente desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo Municipal.

DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR COMISSÃO
ESPECIAL DE TRABALHO ENCARREGADA DE COORDENAR OS TRABALHOS DOS PROCESSOS SELETIVOS
SIMPLIFICADOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
PARA ATUAREM NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA
REDE MUNICIPAL NO ANO DE 2016.

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

Publicação Nº 30199

PORTARIA Nº 13.493, DE 18/11/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 19 de Novembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13492

Publicação Nº 30198

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS, COM BASE NA LEI Nº 3.529, DE 13/12/2011
E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI 2.994, DE
15/12/2007, LEI 3.997 DE 13/11/2015 E LEI 3.998
DE 13/11/2015.

RESOLVE:

PORTARIA Nº 13.492, DE 18/11/2015.
SUBSTITUI MEMBRO NO CONSELHO DO PLANO DIRETOR
MUNICIPAL – CPDM.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS
TERMOS DO ARTIGO 55, INCISO IV DA LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE ARACRUZ - ES.

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para
compor a Comissão especial de trabalho encarregada de
Coordenar os PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS 002/2015 e 003/2015 – SEMED, para contratação temporária de Profissionais da Educação nas condições e prazos
previstos na Lei nº 2.994 de 12/02/2007, Lei nº 3.997 de
13/11/2015 e Lei nº 3.998 de 13/11/2015.

www.diariomunicipal.es.gov.br

23/11/2015 (Segunda-feira)

DOM/ES - Edição N° 391

PORTARIA Nº 13495

PRESIDENTE
Joaneia Pedrini Loureiro Martins
MEMBROS
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Matrícula 2666
MATRÍCULA

Alana Simora da Vitória Ludgero

26837

Ana Claudia Sarmengue Devens

1854

Andrea Cristina Almeida

6127

Edirley Folli Laporti

23417

Jenilza Spinassé Morellato

9719

Publicação Nº 30201

PORTARIA Nº. 13.495, DE 19/11/2015.
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA
DA FAMÍLIA
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.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a Servidora MARIA CRISTINA SILVA DE
SANTANA, Matrícula nº. 1050, 15 (quinze) dias de Licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 05/10/2015 a 19/10/2015, conforme Processo nº.
13719/2015.

Juliana Borlini Selvatici de Alvarenga

26696

Juliana Gadiolli Fabris Ferreira

22177

Kátia Madalena Castoldi Ferreira Bosi

20385

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05/10/2015.

Leonardo Borges Gasparini

26635

Prefeitura Municipal de Aracruz, 19 de Novembro de 2015.

Luzinete Sagrillo de Araujo Lima

662

Maria Aparecida Favalessa Vieira

2221

Maria Goretti Balarini Moro

6249

Maria José Donati

2951

Mariana Mathias Merlo

26549

Marinês da Silva Loyola

20341

Maristela Pianca Cometti

3584

Marta Comério Cararetto

7451

Thamirez Vaz Ricato

26577

Art. 2º A Comissão será composta pelos profissionais acima descritos, além daqueles que se fizerem necessários
para conferência da documentação apresentada, que poderão ser nomeados posteriormente, através de Portaria.
Art. 3º A Comissão deverá concluir os trabalhos no prazo
de 90 (noventa) dias, a partir de 01/12/2015, percebendo
nesse período a gratificação correspondente ao Art. 5º, §
3º da Lei nº 3.529 de 13/12/2011.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 18 de Novembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13496

Publicação Nº 30245

PORTARIA Nº.13.496, DE 19/11/2015.
DESIGNA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DOS
RECURSOS FINANCEIROS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS
DA COORDENADORIA REGIONAL DE JACUPEMBA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Servidor abaixo relacionado, como responsável da Coordenadoria Regional - COORG, pela gestão dos recursos financeiros do Suprimento de Fundos
instituído pela Lei nº 3079, de 16/01/2008, a partir de
19/11/2015.
Coordenadoria

Nome do
Responsável

Matr.

Coordenação Regional
de Jacupemba – CRJ

Bruno Boina

27225

Conta nº

11.562.865

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 19 de Novembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 13497

Publicação Nº 30247

PORTARIA Nº 13.497, DE 20/11/2015.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
E NOS TERMOS DO ART.202 DA LEI Nº 2.898, DE 31 DE
MARÇO DE 2006.
RESOLVE:
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REPUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
078/2015 - VIX COMÉRCIO

Publicação Nº 30154

RESUMO DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 078/2015
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2015
Processo nº 10.076/2014
Objeto: Aquisição de Medicamentos inscritos na REMUME.

Art. 1º Determinar à Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, nomeada pela Portaria nº
13.048, de 09/12/2014, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar os fatos constantes no
Processo nº 15839/2015.
Art. 2º A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, terá o prazo de 60 (SESSENTA) dias, para
instaurar o processo e elaborar o relatório final, a contar
da data de instalação da Comissão Processante.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Novembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

ÓRGÃO GESTOR: Município de Aracruz/ES.
SIGNATARIO DETENTOR: VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA: SERRA NEGRA, 78 –
Bairro: PRAIA DO MORRO - Cidade: GUARAPARI – ESTADO: ES CEP.: 29216-560
VALIDADE DA ATA: 12 meses, contados a partir da
data da publicação inicial (16/04/2015).
ITEM/MATERIAL/UNIDADE/MARCA/QTDE/PREÇO
UNITÁRIO
1/HIDROXIZINE 25MG COMPRIMIDO/CO/
E.M.S/2.000/0,3600
2/TIMOLOL, MALEATO 0,5% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO 5ML/FR/2.000/ 2,3000
3/HIDROCORTISONA, ACETATO 0,1% - CREME DERMATOLÓGICO 30G /BN/TEUTO/6.000/6,6900

PORTARIA Nº 13499

Publicação Nº 30246

PORTARIA Nº. 13.499, DE 20/11/2015.

4/METRONIDAZOL 100MG/G - GELÉIA VAGINAL 50G/BN/
TEUTO/4.000/2,7100

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA
DA FAMÍLIA

ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA

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.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a Servidora abaixo descrita, Licença por
motivo de doença em pessoa da família, nos períodos especificados, conforme Processo nº. 14400/2015.
Nome

Matrícula

Marciete Nunes
Soares Ramos

750

Períodos
14/10/15 a 28/10/2015
30/10/15 a 13/11/2015

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14/10/2015.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Novembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

Secretário Municipal de Saúde Interino
Decreto nº 30.294 de 03/11/2015

REPUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
079/2015 - A.M. MOLITERNO EPP

Publicação Nº 30238

RESUMO DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 079/2015
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2015
Processo nº 13.285/2014
Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos.
ÓRGÃO GESTOR: Município de Aracruz/ES.
SIGNATARIO DETENTOR: A.M. MOLITERNO-EPP
ENDEREÇO DO DETENTOR: Av. Amazonas, 320- sala 04 –
Bairro: Caputera Cidade: Caraguatatuba Estado: SP CEP.:
11660-320
VALIDADE DA ATA: 12 meses, contados a partir da data
da publicação inicial (04/05/2015).
ITEM/MATERIAL/UNIDADE/MARCA/QTDE/PREÇO UNITÁRIO
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1/1.10.01.0009.9/UN/PRATA/20/12,1000

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195

ALAVANCA SELDIN RETA Nº 2, PONTA CHATA

21/1.10.01.0061.7/UN/MYLLEFER/120/2,1200

2/1.10.01.0015.3/UN/FAVA/100/1,0800

BROCA BAIXA ROTAÇÃO, AÇO INOX, Nº 1/4

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011

22/1.10.01.0062.5/UN/MYLLEFER/120/2,1100

3/1.10.01.0016.1/UN/FAVA/100/1,0800

BROCA BAIXA ROTAÇÃO, AÇO INOX, Nº 1/2

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012

23/1.10.01.0101.0/UN/MIRAGE/BARASC/300/1,6600

4/1.10.01.0017.0/UN/FAVA/100/1,0800

ESPELHO CLÍNICO Nº 05

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013

24/1.10.01.0104.4/UN/FAVA/100/1,0800

5/1.10.01.0018.8 /UN/FAVA / 200/,0800

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118 F

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014

25 /1.10.01.0105.2/UN/FAVA/100/1,0800

6/1.10.01.0021.8/ UN/ FAVA /100 /1,0800

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195 F

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1031

26/1.10.01.0106.0/UN/FAVA/100/1,0700

7/1.10.01.0022.6/UN / FAVA/100/1,0800

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº3195 FF

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1033

27/1.10.01.0122.2/UN/GOLGRAN/20/5,0000

8/1.10.01.0023.4 /UN/FAVA/100/1,0800

CABO DE BISTURI Nº03 EM ACO INOX

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1034

28/1.10.01.0135.4/UN/PRATA/50/2,8000

9/1.10.01.0024.2/UN/FAVA / 100/ 1,0800

HOLLEMBACK Nº 01 (DELICADO, PARA ESCULPIR AMALGAMA)

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1035
10/1.10.01.0026.9 /UN/ FAVA/100/1,0800
BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1045
11/1.10.01.0027.7/ UN/FAVA/100/1,0800
BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1046

29/1.10.01.0160.5/UN/PARTS/100/45,0000
PONTA P/PERIODONTIA (SUBGENGIVAL) COMPATIVEL
COMAPARELHO PROFI - DABI ATLANTE
30/1.10.01.0162.1/UN/PARTS/100/45,0000

12/1.10.01.0028.5/UN/ FAVA/100/1,0800

PONTA P/PERIODONTIA (SUPRAGENGIVAL) COMPATIVEL
COM APARELHO PROFI -DABI ATLANTE

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1062

31/1.10.01.0213.0 /UN /FAVA /100/1,0800

13/1.10.01.0030.7/UN / FAVA /100/1,0800

BROCA ALTA ROTACAO Nº 1032

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1090

32/1.10.01.0215.6 /UN / FAVA / 100/ 1,0700

14 /1.10.01.0031.5/UN/FAVA/100/1,0800

BROCA ALTA ROTACAO Nº1092

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1091

33/1.10.01.0288.1/UN /DENSELL /100 /7,0000

15/1.10.01.0033.1/UN/FAVA /100/1,0800

BROCA CIRUGICA DE VIDIA LONGA Nº6

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1111

34/1.10.01.0289.0/UN /PRATA/20/25,0000

16/1.10.01.0038.2/UN/FAVA/100/1,0800

DESCOLADOR DE MOLT

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1343

35/1.10.01.0291.1/UN/ JCM/30/ 21,1600

17/1.10.01.0041.2/UN/FAVA/100/1,0800

LAMPADA PARA FOCO 12V, 50W

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 2135 F

36/1.10.01.0292.0 /UN/ JCM / 30 / 21,1600

18/1.10.01.0042.0/UN/FAVA/100/1,0800

LAMPADA P/APARELHO FOTOPOLIMERIZAVEL 12V, 75
WATTS

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 2135 FF
19/1.10.01.0047.1/UN/FAVA/100/1,0800

ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA

BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118

Secretário Municipal de Saúde Interino

20/1.10.01.0050.1/UN/FAVA/100/1,0800

Decreto nº 30.294 de 03/11/2015
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REPUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
080/2015 - D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

3/1.10.01.0071.4 / UN / KAVO/ 60,000/3,4600

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2015

CUNHA CERVICAL EM MADEIRA, EMBALAGEM C/100 UNIDADES

Publicação Nº 30239

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2015
Processo nº 13.285/2014
Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos.
SIGNATARIO DETENTOR: D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA: Luiz Cavalcante, 689sala 102 – Bairro: Vilar dos Teles Cidade: São João do
Meriti Estado: RJ CEP.: 25561-162
VALIDADE DA ATA: 12 meses, contados a partir da
data da publicação inicial (04/05/2015).

BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 8
4/1.10.01.0090.0/UN/PHARMINOX/50,000/6,4800

5/1.10.01.0097.8/UN/MICRODONT/500,000/0,8700
ESCOVA DE ROBSON PARA PROFILAXIA, PLANA, ENCAIXE
PARA CONTRA ÂNGULO
6/1.10.01.0109.5/UN/BIODINAMICA/50,000/378,0000
PASTILHA DE EVIDENCIADOR DE PLACA - FRASCO COM
60 UNIDADES
7/1.10.01.0142.7/UN/QUIMIDROL/2,000/6,1000

ITEM/MATERIAL/UNIDADE/MARCA/QTDE/PREÇO
UNITÁRIO

PEDRA POMES (FRASCO C/ 40G)

1/fio dental 25m/un/ALG/10.000/0,6200

SUGADORES DESCARTAVEIS PACOTE COM 40 UND

2/creme dental, 90 gr c/flúor/un/ICE
FRESH/10.000/0,8200

9/1.10.01.0179.6/UN/ART VIDRO/50,000/1,9000

3/escova dental adulto (cerdas de nylon macias com 4
fileiras de tufo0 cabo reto/marca: DENTAL K/quantidade:
15.000/Preço unitário; R$ 0,3300

10/1.10.01.0181.8/UN/DANNY/50,000/3,2800

4/escova dental infantil (cerdas de nylon macias com 4
fileiras de tufo) cabo reto/un/DENTAL K/15.000/0,2900
ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde Interino

8/1.10.01.0163.0 /PT/SSPLUS /25,000/3,8000

POTE DAPEN DE VIDRO
OCULOS PROTETOR
11/1.10.01.0191.5/UN/K-DENT/50,000/0,9400
TIRA DE POLIESTER PCT C/ 50 UNID
12/1.10.01.0199.0/UN/ANGELUS/50,000/1,2800
PAPEL DE ARTICULACAO (CARBONO) C/ 12 UND
13/1.10.01.0278.4/UN/GOLGRAN/15,000/9,2400

Decreto nº 30.294, de 03/11/2015.

AFASTADOR DE MEAD, INSTRUMENTO CIRURGICO, EM
ACO INOXIDAVEL, NAO ARTICULADO, NAO CORTANTE,
USO ODONTOLOGICO

REPUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
081/2015 - DENTAL MED SUL

Publicação Nº 30240

RESUMO DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 081/2015
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2015
Processo nº 13.285/2014
Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos.

14/1.10.01.0290.3/UN/GOLGRAN/20,000/32,8000
FORCEPS ADULTO Nº 65
ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde Interino
Decreto nº 30.294, de 03/11/2015.

ÓRGÃO GESTOR: Município de Aracruz/ES-Secretaria de
Saúde
SIGNATARIO DETENTOR: DENTAL MED SUL ARTIGOS
ODONTOLÓGICOS LTDA

REPUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
082/2015 - HOSPIDROGAS

ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA: ANNE FRANK 5223
Bairro: BOQUEIRAO Cidade: CURITIBA Estado: PR
CEP.: 81730-010

RESUMO DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 082/2015

VALIDADE DA ATA: 12 meses, contados a partir da
data da publicação inicial (06/05/2015).

Processo nº 13.285/2014

ITEM/MATERIAL/UNIDADE/MARCA/QTDE/PREÇO
UNITÁRIO
1/1.10.01.0067.6/UN/KAVO/120,000/3,4700
BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 4
2/1.10.01.0070.6/ UN/KAVO/120,000/3,4700
BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 7

Publicação Nº 30241

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2015
Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos.
ÓRGÃO GESTOR: Município de Aracruz/ES-Secretaria de
Saúde
SIGNATARIO DETENTOR: HOSPIDROGAS-COMÉRCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA: ALCINDO GUANABARA 417 – Bairro: CRISTÓVÃO COLOMBO Cidade: VILA
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VELHA Estado: ES CEP.: 29106-400
VALIDADE DA ATA: 12 meses, contados a partir da
data da publicação inicial (30/04/2015).
ITEM/MATERIAL/UNIDADE/MARCA/QTDE/PREÇO
UNITÁRIO
1/AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRAMATURA 20- EM TNT, ABERTO ATRAS, COM CINTOS LATERAIS, COM MANGAS LONGAS E PINHO EM LATEX, TAMANHO APROXIMADO 1,15 X 1,40M, COR BRANCA/UN/
DESCARPACK/5.000/1,1200

ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde Interino
Decreto nº 30.294, de 03/11/2015.

REPUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
092/2015 - SAME SERVIÇOS

Publicação Nº 30242

RESUMO DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 092/2015
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2015
Processo nº 10.514/2014
Objeto: Locação de ambulância e UTI móvel.
ÓRGÃO GESTOR: Município de Aracruz/ES-SECRETARIA
DE SAÚDE
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DIESEL, POTENCIA MIN 115 CV, TORQUE MIN KGFM, CILINDRADA MIN 2.300 CC, CAPAC VOLUMETRICA MIN 11
(ONZE) METROS CUBICOS, FREIO A DISCO NAS RODAS
DIANTEIRAS E TRASEIRAS, COM SISTEMA DE FRENAGEM
ANTI-BLOQUEIO (ABS), DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA NO COMPARTIMENTO
DO MOTORISTA E AR CONDICIONADO INSTALADO PARA
O COMPARTIMENTO DO PACIENTE C/ MOTORISTA SOCORRISTA
3/2.12.01.0019.0/SV/FIAT DUCATO/12/22.900,00
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGAO, ADAPTADO PARA
AMBULANCIA/UTI MOVEL, ORIGINAL DE FABRICA, ZERO
KM, LONGO, DE TETO ALTO, ANO/MODELO ATUAL, CARROCERIA MONOBLOCO OU MONTADO SOBRE CHASSI (ORIGINAL DE FABRICA), PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTAS TRASEIRAS, CAPAC DE CARGA MIN 1.400 KG, MOTOR
MIN 4 CILINDROS, TURBO, COMBUSTIVEL DIESEL, POTENCIA MIN 115 CV, TORQUE MIN 30 KGFM, CILINDRADA
MIN 2.300 CC, CAPAC MIN ABASTECIMENTO 70 LITROS,
CAPAC VOLUMETRICA MIN 11 (ONZE) METROS CUBICOS,
FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS,
COM SISTEMA DE FRENAGEM ANTI-BLOQUEIO (ABS), DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE
FABRICA NO COMPARTIMENTODO MOTORISTA E AR CONDICIONADO INSTALADO PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM MOTORISTA/SOCORRISTA.
ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde Interino
Decreto nº 30.294, de 03/11/2015.

SIGNATARIO DETENTOR: SAME SERVIÇOS DE ATUAÇÃO EM MEDICINA DE EMERGÊNCIA LTDA.
ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA: ACAPULCO 08 - 01
Bairro: PRAIA DOS CAVALEIROS Cidade: MACAE Estado: RJ CEP: 27.920-157

REPUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
109/2015 - HOSPIDROGAS

VALIDADE DA ATA: 12 meses, contados a partir da
data da publicação inicial (13/05/2015).

RESUMO DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 109/2015

ITEM/MATERIAL/UNIDADE/MARCA/QTDE/PREÇO
UNITÁRIO

Processo nº 6106/2014

1/2.12.01.0015.7/SV/FIAT DOBLÔ/48/15.500,00
LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO ADAPTADO PARA AMBULANCIA, TIPO FURGAO, ZERO KM, PORTA MALAS MIN.
3.200 LITROS, COR BRANCA, 02LUGARES, CABINE MOTORISTA, TANQUE COMBUSTIVEL MIN. 60 LITROS, MOTOR
1.8, 08 VALVULAS, POTENCIA 103 CV, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, 02 PORTAS DIANTEIRAS, 02
PORTAS TRAZEIRAS, FECHAMENTO ATRAVES DE FECHO
E MACANETA, TRANSMISSAO MECANICA, 05 MARCHAS
A FRENTE E 01 A RE,COMPRIMENTO 4.159M, LARGURA
1.962M, ALTURA 1.834M, MACA 1.80M. COM MOTORISTA/
SOCORRISTA

ÓRGÃO GESTOR: Município de Aracruz/ES – SECRETARIA
DE SAÚDE

2/2.12.01.0017.3/SV/FIAT
DUCATO/120/19.500,00 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGAO, ADAPTADO PARA AMBULANCIA, ORIGINAL DE FABRICA, ZERO KM, LONGO, DE TETO ALTO, ANO/MODELO
ATUAL, CARROCERIA MONOBLOCO OU MONTADO SOBRE
CHASSI (ORIGINAL DE FABRICA), PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTAS TRASEIRAS, CAPAC DE CARGA MIN 1.400
KG, MOTOR MIN 4 CILINDROS, TURBO, COMBUSTIVEL

009.002.001.000.000 - GERENCIA DE ATENÇÃO PRIMARIA

Publicação Nº 30264

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2015
Objeto: Aquisição de Materiais odontológicos.

SIGNATARIO DETENTOR: HOSPIDROGAS-COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR
ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA: ALCINDO GUANABARA
417 –Bairro: CRISTÓVÃO COLOMBO
Cidade: VILA VELHA Estado: ES Cep: 29106-400
VALIDADE DA ATA: 12 meses, a contar da data da primeira publicação (14/08/2015)
Unidades Requisitantes
009.002.000.000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Item/Material/Un./Marca/Modelo/Qtde/Pr. Unitário
1/ 1.10.01.0091.9/UN/BIODINAMICA/40,000/17,2500
CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS, EMBALAGEM C/
10G
2/ 1.10.01.0100.1/UN/ABC/ 200,000 /6,0000
www.diariomunicipal.es.gov.br
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ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 01, DUPLA, METÁLICA
3/ 1.10.01.0103.6/L/VICPHARMA/72,000/3,0553
AGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, ACONDICIONADO EM
FRASCO DE 1000ML APROPRIADA PARA O PRODUTO, ROTULO COM O NUMERO DE LOTE, D
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SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% NAO ESTERIL - FRASCO
250ML
16/1.10.01.0266.0/PT/PREVENT /100,000/6,8900
TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA
PCT C/ 150 UNIDADES

4/1.10.01.0137.0/FR/BIODINAMICA/40,000/15,8500

17/1.10.01.0270.9/UN/ABC/30,000/ 18,4833

IODOFORMIO - FRASCO COM 10GR

ALAVANCA APICAL RETA 304

5/1.10.01.0150.8/UN/ABC/100,000/ 6,3000

18/ 1.10.01.0275.0/KI/BIODINAMICA /50,000/14,4000

PINCA CLINICA P/ ALGODAO 16CM

KIT SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL CONTEM 5ML DE SELANTE + 10ML DE ACIDO FOSFORICO 37% + 10 BANDEJAS + 20 PONTAS

6/1.10.01.0154.0/UN/ABC/20,000/48,7000
PINCA GOIVA PARA OSSO OU ALVEOLOTOMO LUER CURVO
7/1.10.01.0193.1/UN/DFL/60,000/8,8611
RESINA COMPOSTA HIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL A1,
REFIL COM 04G-BAIXA CONTRACAO DE POLIMERIZACAOMENOR SENSIBILIDADE A UMIDADE, USADA PARA DENTESANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL,
LONGO TEMPO DE TRABALHO, ALTA RADIOPACIDADE E
EXCELENTE MANIPULACAO
8/1.10.01.0195.8/UN/DFL /80,000/8,8611
RESINA COMPOSTA HIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL A2REFIL COM 04G-BAIXA CONTRACAO DE POLIMERIZACAO,
MENOR SENSIBILIDADE A UMIDADE, USADA PARA DENTESANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL,
LONGO TEMPO DE TRABALHO, ALTA RADIOPACIDADE E
EXCELENTE MANIPULACAO

19/ 1.10.01.0295.4/UN/ABC/30,000/ 18,4834
ALAVANCA APICAL RETA 301
20/ 1.10.01.0296.2/FR/FARMACE /50,000/2,9666
SORO FISIOLOGICO 0,9% ESTERIL FRASCO 250ML
21/ 1.36.01.0117.6/CX/DESCARPACK /300,000/5,2500
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, TRIPLA CAMADA,
COM ELASTICO, RETENCAO BACTERIOLOGICA, ATOXICO,
100 %POLIPROPILENO, CAIXA COM 50 UNIDADES
ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde Interino
Decreto nº 30.294, de 03/11/2015.

9/1.10.01.0196.6/UN/DFL/80,000/8,8611
RESINA COMPOSTA HIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL A3REFIL COM 04G - BAIXA CONTRACAO DE POLIMERIZACAO,
MENOR SENSIBILIDADE A UMIDADE, USADA PARA DENTESANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL,
LONGO TEMPO DE TRABALHO, ALTA RADIOPACIDADE E
EXCELENTE MANIPULACAO

RESUMO DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 110/2015

10/1.10.01.0198.2/UN/DFL/60,000 8,8611

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2015

RESINA COMPOSTA HIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL
A3.5REFIL COM 04G - BAIXA CONTRACAO DE POLIMERIZACAO, MENOR SENSIBILIDADE A UMIDADE, USADA
PARA DENTESANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL, LONGO TEMPO DE TRABALHO, ALTA RADIOPACIDADE E EXCELENTE MANIPULACAO

Processo nº 6106/2014

11/1.10.01.0201.6/UN/DFL /40,000/8,8611
RESINA COMPOSTA HIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL A4
REFIL COM 04G - BAIXA CONTRACAO DE POLIMERIZACAO, MENOR SENSIBILIDADE A UMIDADE, USADA PARA
DENTESANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL, LONGO TEMPO DE TRABALHO, ALTA RADIOPACIDADE
E EXCELENTE MANIPULACAO.

REPUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
110/2015 - D.L. DENTAL

Publicação Nº 30265

Objeto: Aquisição de Materiais odontológicos.
ÓRGÃO GESTOR: Município de Aracruz/ES – SECRETARIA
DE SAÚDE
SIGNATARIO DETENTOR: DL DENTAL LTDA EPP
ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA: MARECHAL MASCARENHS DE MORAES, 2782 LOJA Bairro: JESUS DE NAZARETH
Cidade: VITORIA Estado: ES Cep: 29052-014
VALIDADE DA ATA: 12 meses, a contar da data da primeira publicação (14/08/2015).

12/1.10.01.0203.2/UN/DFL/40,000 8,8612

Item/Material/Un./Marca/Qtde/Pr. Unitário

RESINA COMPOSTA HIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL B2
REFILCOM 4 G - BAIXA CONTRACAO DE POLIMERIZACAO,
MENOR SENSIBILIDADE A UMIDADE, USADA PARA DENTESANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL,
LONGO TEMPO DE TRABALHO, ALTA RADIOPACIDADE E
EXCELENTE MANIPULACAO

1/1.10.01.0158.3/L/VICKPHARMA /60/6,02

13/1.10.01.0249.0/CX/DFL/400,000 44,7500

3/ 1.10.01.0278.4/UN/GOLGRAN/10/14,00

ANESTESICO - CLORIDRATO LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA1: 100.000 TUBETE DE 1,8ML EM VIDRO, EMBALAGEM
COM 50 TUBETES

AFASTADOR DE MEAD, INSTRUMENTO CIRURGICO, EM AÇO INOXIDAVEL, NÃO ARTICULADO, N]AO
CORTANTE, USO ODONTOLÓGICO

14/1.10.01.0261.0/CX/SOLIDOR /40,000/19,0000

4/1.10.01.0284.9/UN/CRISTOFOLI/20/204,95

LAMINA DE BISTURI Nº15 (CAIXA COM 100 UNIDADES)

MINI-INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS
ODONTOLÓGICA, CAPACIDADE 4 INDICADORES
BIOLÓGICOS PROCESSADOS A VAPOR SIMULTA-

15/ 1.10.01.0265.2/FR/FARMAX /100,000/1,9800

LIQUIDO DE DAKIN 1% 1 LITRO
2/ 1.10.01.0277.6/CX/SSPLUS/50/5,46
TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO (CX C/100 UND)

www.diariomunicipal.es.gov.br

23/11/2015 (Segunda-feira)

DOM/ES - Edição N° 391

NEAMENTE, ALIMENTAÇÃO 110-220 V (BIVOLT),
FREQUENCIA ENTRE 50-60HZ. TEMPERATURA DE
INCUBAÇÃO APROXIMADAMENTE 57°C, HISTERESE
APROXIMADAMENTE 1°C, CILINDRO DE AQUECIMENTO EM ALUMINIO, CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO
5/1.10.01.0187.7/UN/VICKPHARMA/500/5,8980
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, EMBALAGEM 1
LITRO, MEDICAMENTO
ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde Interino
Decreto nº 30.294, de 03/11/2015.
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OLEO LUBRIFICANTE P/ BAIXA ROTACAO
100ML/70G
12/1.10.01.0282.2/BB/HOSPFLEX / 200,000/81,4000
BOBINA LISA PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVES A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, EM PAPEL
GRAU CIRURGICO E PLASTICO FILME LAMINADO(POLIESTER/PROPILENO),MEDINDO 20 CM X
100 M
13/1.10.01.0283.0/BB/HOSPFLEX /100,000/122,6000
BOBINA LISA PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVES A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, EM PAPEL
GRAU CIRURGICO E PLASTICO FILME LAMINADO
(POLIESTER/PROPILENO), MEDINDO 30 CM X 100 M
14/1.36.01.0327.6/CX/DENTSPLY /200,000/32,9000

REPUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
111/2015 - DENTAL MED SUL

Publicação Nº 30266

RESUMO DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 111/2015
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2015

ANESTESICO INJETAVEL DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA A3% COM OCTOPRESSIN (CX COM 50 TUBETES)
ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde Interino
Decreto nº 30.294, de 03/11/2015.

Processo nº 6106/2014
Objeto: Aquisição de Materiais odontológicos.
ÓRGÃO GESTOR: Município de Aracruz/ES – SECRETARIA DE SAÚDE

REPUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
112/2015 - X & X DENTAL

SIGNATARIO DETENTOR: DENTAL MED SUL ARTIGOS
ODONTOLÓGICOS LTDA

RESUMO DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 112/2015

ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA: ANNE FRANK 5223
Bairro: BOQUEIRAO Cidade: CURITIBA Estado: PR
CEP.: 81730-010
VALIDADE DA ATA: 12 meses, contados a partir da
data da publicação inicial (14/08/2015)
Item/Material/Un./Marca/Qtde/Pr. Unitário
1/ 1.10.01.0004.8/FR/MAQUIRA/140,000/8,2500
ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL,AGENTE DE
UNIÃO,DENTINA E ESMALTE, FRASCO C/ 4ML
2/ 1.10.01.0011.0/UN/DFL/ 200,000/5,5000
ANESTÉSICO TÓPICO DE BENZOCAÍNA, 12G
3/1.10.01.0013.7/CX/FGM /200,000/5,2500
APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUSH, EMBALAGEM C/100 UNIDADES
4/1.10.01.0107.9/UN/BIODINAMICA /80,000/8,5000
EUGENOL 20ML
5/ 1.10.01.0190.7/UN/BIODINAMOCA /80,000/4,0000
OXIDO DE ZINCO 50G

Publicação Nº 30267

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2015
Processo nº 6106/2014
Objeto: Aquisição de Materiais odontológicos.
ÓRGÃO GESTOR: Município de Aracruz/ES – SECRETARIA DE SAÚDE
SIGNATARIO DETENTOR: X E X DENTAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA: PAPA PIO XII- 53
-SALA A Bairro: VILA NOVA
Cidade: COLATINA Estado:ES Cep:29.702-050
VALIDADE DA ATA: 12 meses, a contar da data da primeira publicação (14/08/2015)
Item/Material/Un./Marca/Qtde/Pr. Unitário
1/ 1.36.01.0210.5/CX/SUPERLATEXX/1.000,000/13,6100
LUVA DESCARTAVEL P/ PROCEDIMENTO P - FABRICADA EMLÁTEX E LEVEMENTE TALCADA – PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO – HIPOALERGÊNICA-CAIXA
COM 100 UNIDADES

6/ 1.10.01.0202.4/FR/BIODINAMICA/60,000/4,8300

2/ 1.36.01.0211.3/CX/SUPERLATEXX/500,000/13,6100

PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML

LUVA DESCARTAVEL P/ PROCEDIMENTO M - CAIXA
C/100 UND - FABRICADA EMLÁTEX E LEVEMENTE
TALCADA - PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO

7/ 1.10.01.0245.8/PT/CREMER/500,000/2,5000
ROLO DENTAL GRAMATURO 1, C/ 100 UND
8/ 1.10.01.0246.6/PT/CREMER/500,000/2,5000
ROLO DENTAL GRAMATURO 2, C/ 100 UND
9/ 1.10.01.0272.5/FR/MAQUIRA/100,000/8,2300
OLEO LUBRIFICANTE P/ALTA ROTACAO 100ML/70G
10/ 1.10.01.0273.3/CX/LAMEDID/200,000/27,0000
MONOFILAMENTO 4.0, FIO DE SEDA, AGULHA
TRIANGULARDE 1/2 - CAIXA COM 24 UNIDADES
11/1.10.01.0274.1/FR/MAQUIRA /30,000/8,2400

3/ 1.36.01.0212.1/CX/SUPERLATEXX/100,000/13,6100
LUVA DESCARTAVEL P/ PROCEDIMENTO G - FABRICADA EMLÁTEX E LEVEMENTE TALCADA – PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO - HIPOALERGÊNICA, CAIXA
COM 100 UNIDADES
ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde Interino
Decreto nº 30.294, de 03/11/2015.
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REPUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/
2015 - LM LADEIRA & CIA LTDA

FORCEPS ADULTO Nº 151

RESUMO DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 113/2015

FORCEPS ADULTO Nº 16

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2015

14/1.10.01.0121.4/UN/SKAY/40,000/37,9500

Processo nº 6106/2014

FORCEPS ADULTO Nº 17

Objeto: Aquisição de Materiais odontológicos.

15/1.10.01.0123.0/UN/SKAY/40,000/38,0000

ÓRGÃO GESTOR: Município de Aracruz/ES – SECRETARIA
DE SAÚDE

FORCEPS ADULTO Nº 18L

SIGNATARIO DETENTOR: L M LADEIRA & CIA LTDA

FORCEPS ADULTO Nº 18R

ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA: TIBAGI 138 0 Bairro: VENDA NOVA Cidade: LONDRINA Estado: PR CEP.:
86025-270

17/1.10.01.0125.7/UM/SKAY/40,000/38,0000

VALIDADE DA ATA: 12 meses, contados a partir da data
da publicação inicial (14/08/2015)

18/1.10.01.0133.8/UM/MAQUIRA/60,000/3,4300

ITEM/MATERIAL/UNIDADE/MARCA/QTDE/PREÇO
UNITÁRIO

19/1.10.01.0138.9/FR/FGM/100,000/7,4900

Publicação Nº 30268

13/1.10.01.0119.2/UN/SKAY/20,000/37,9000

16/1.10.01.0124.9/UN/SKAY /40,000/38,0000

FORCEPS ADULTO Nº 69
HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G

1/1.10.01.0003.0/UN/BIODINAMICA /300,000/1,2400

IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR EM PO FRASCO COM 10G

ACIDO FOSFÓRICO CONDICIONADOR 37%, SERINGA 2.5ML

20/1.10.01.0139.7/FR/FGM/100,000/7,4900

2/1.10.01.0005.6/CX/INJEX/400,000//19,3700
AGULHA GENGIVAL TRIBISELADA SILICONIZADA
CAIXA C/ 100

IONOMERO DE VIDRO P/ FORRO LIQUIDO 8 ML
21/1.10.01.0155.9/UM/TRINKS /200,000/13,8900
SERINGA CARPULE C/REFLUXO

3/1.10.01.0014.5/UN/AÇO INOX/200,000/17,2500

22/1.10.01.0157.5/UM/PRATA/40,000/4,6000

BANDEJA INOX 22 x 12 x 1,5 CM

SINDESMOTOMO

4/1.10.01.0078.1/UM/PRATA/100,000/6,5800

23/1.10.01.0163.0/PT/MAX CLEAN/1.000,000/3,1300

BRUNIDOR METÁLICO Nº 29, PONTA OGIVAL

SUGADORES DESCARTAVEIS PACOTE COM 40 UND

5/1.10.01.0081.1/UN/PRATA /100,000/2,7300

24/1.10.01.0171.0/UM/PRATA/100,000/10,8900

CALCADOR WARD METÁLICO Nº 1, CONDENSADOR
DE AMÁLGAMA, HASTE CONDENSADORA SEM DEGRAU,

TESOURA CIRURGICA PONTA RETA 12 CM

ARREDONDAMENTO UNIFORME
6/1.10.01.0082.0/UN/PRATA/100,000/2,7200
CALCADOR WARD METÁLICO Nº 2, CONDENSADOR
DE AMÁLGAMA, HASTE CONDENSADORA SEM DEGRAU,
ARREDONDAMENTO UNIFORME
7/1.10.01.0086.2/UM/PRATA/100,000/3,0000

25/1.10.01.0172.9/UM/IODONTOSUL /200,000/0,9400
MATRIZ DE ACO Nº 0.05 MM
26/1.10.01.0206.7/BN/MAQUIRA/100,000/4,7800
PASTA PROFILATICA 90 GR COM FLÚOR
27/1.10.01.0209.1/PT/MAQUIRA /750,000/1,3500
BICARBONATO DE SODIO (PO) 40G,
28/1.10.01.0210.5/FR/SSWHITE/60,000/6,8800

COLHER DE DENTINA Nº 05

VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, FRASCO COM
15 ML

8/1.10.01.0087.0/UN/PRATA / 100,000/2,9800

29/1.10.01.0247.4/UM/TRINKS /20,000/11,0200

COLHER DE DENTINA Nº 11/05

ALAVANCA SELDIN Nº1R DIREITA ADULTO (BANDEIRINHA)

9/1.10.01.0089.7/CX/TECHNEW/40,000/14,9700
COMPOSITO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO HYDRO C, CX CONTENDO 01 TUBO DE PASTA
BASE DE 13G,

30/1.10.01.0248.2/UM/TRINKS /20,000/11,0200

01 TUBO DE PASTA CATALISADORA DE 11G E 01
BLOCO DE MISTURA

31/1.10.01.0250.4/UM/PRATA /40,000/3,2500

10/1.10.01.0115.0/UN/SKAY /40,000/37,9000
FORCEPS ADULTO Nº 01
11/1.10.01.0116.8/UN/SKAY /60,000/37,9000

ALAVANCA SELDIN Nº1L ESQUERDA ADULTO (BANDERINHA)
APLICADOR DE DYCAL METALICO COM PONTA DUPLA ADULTO
32/1.10.01.0251.2/UM/PRATA /100,000/3,2300

FORCEPS ADULTO Nº 150

APLICADOR DE DYCAL COM PONTA DUPLA PEDIATRICO

12/1.10.01.0118.4/UN/SKAY /60,000/37,9000

33/1.10.01.0252.0/UM/QUIMIDROL/100,000/14,7900
www.diariomunicipal.es.gov.br

23/11/2015 (Segunda-feira)

DOM/ES - Edição N° 391

Página 25

34/1.10.01.0253.9/UM/MAQUIRA /40,000/16,0000

REPUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
114/2015 - DENTFLEX

BROQUEIRO PLASTICO C/ 5 DIVISOES C/ TAMPA

RESUMO DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 114/2015

35/1.10.01.0254.7/UM/PREVEN /100,000/1,5900

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2015

BROCA CIRURGICA DE VIDIA LONGA Nº 8

CABO METALICO P/ ESPELHO Nº5
36/1.10.01.0255.5/FR/METALMS / 200,000/41,2400
CAPSULA P/ AMALGAMA C/ ALTO TEOR DE COBRE,
ALTA RESISTENCIA (FRASCO CONTENDO 50 CAPSULAS)
37/1.10.01.0256.3/UM/AÇO INOX /20,000/36,0000
ESTOJO INOX 20 X 10 X 03
38/1.10.01.0257.1/UM/AÇO INOX / 30,000/43,6900
ESTOJO INOX C/ TAMPA 20 X 10 X 05
39/1.10.01.0258.0/UM/AÇO INOX / 10,000/71,7300
ESTOJO INOX C/ TAMPA 26 X 12 X 06
40/1.10.01.0259.8/UM/HILLO /100,000/5,1200
FIO DENTAL 500M
41/1.10.01.0260.1/FR/IODONTOSUL /200,000/2,5200
FLUORETO DE SODIO ACIDULADO 1.23% (FLUOR
GEL) FRASCO C/200ML
42/1.10.01.0262.8/FR/BIODINAMICA 50,000/9,5300
LIQUIDO DO MATERIAL RESTAURADOR
INTERMEDIARIO 15ML
43/1.10.01.0263.6/FR/50,000/9,5100
PO DO MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO FRASCO CONTENDO 38G
44/1.10.01.0264.4/UM/TRINKS /50,000/15,4200
PORTA MATRIZ ADULTO
45/1.10.01.0269.5/UM/CALU/15,000/277,7300
MICRO MOTOR COMPACTO E ANATOMICO DE ALTO
TORQUE COM SISTEMA DE CONEXAO, 2 FUROS,
SISTEMA INTERNO DE ENCAIXE RAPIDO QUE PROPORCIONA CONEXAO DAS PONTASCOM FACILIDADE E SEGURANCA PERMITINDO O GIRO DE 360º
DAS PECAS ACOPLADAS
46/1.10.01.0271.7/UM/DENSELL/100,000/27,4900
BROCA ZECRYA 151 XL CARBIDE HASTE LONGA
28MM

Publicação Nº 30269

Processo nº 6106/2014
Objeto: Aquisição de Materiais odontológicos.
ÓRGÃO GESTOR: Município de Aracruz/ES – SECRETARIA
DE SAÚDE
SIGNATARIO DETENTOR: DENTFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA: ANNA PINTO LUDOVICE 249 0 Bairro: PARQUE INDUSTRIAL TAQUINHO
Cidade: RIBEIRAO PRETO Estado: SP Cep: 14075-628
VALIDADE DA ATA: 12 meses, a contar da data da primeira publicação (14/08/2015).
Item/Material/Un./Marca/Qtde/Pr. Unitário
1/1.10.01.0267.9/UN/DENTFLEX / 5,000/260,0000
CANETA DE ALTA ROTACAO EXTRA TORQUE 605C,
420 RPM, CONEXAO 2 FUROS, SPRAY TRIPLO, CONTROLE DE ROTACAO DE PEDAL, SISTEMA PUSH BUTTON, CONSUMO DE AR 35L/MIN, PRESSAO 30 PSI,
CUMPRIMENTO APROXIMADO 107 MM.
2/ 1.10.01.0268.7/UN/DENTFLEX/5,000/277,8600
CONTRA ANGULO DE FORMATO ANATOMICO BAIXO
PESO E ACOPLAVEL AO MICROMOTOR ATRAVES DE
SISTEMA
INTRA ONDE O TORQUE E A ROTACAO SAO TRANSMITIDOS A BROCAS POR UM CONJUNTO DE EIXOS E
ENGRENAGENS.
3/ 1.10.01.0280.6/UN/DENTFLEX /10,000/277,8600
CONTRA ANGULO PARA TRABALHO EM BAIXA ROTACAO, SISTEMA INTRA, ROTACAO 1:1, CABECA REDUZIDA
ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde Interino
Decreto nº 30.294, de 03/11/2015.

47/1.10.01.0276.8/UM/TRINKS/10,000/11,6000
SUGADOR METALICO
48/1.10.01.0279.2/UM/PRATA/10,000/16,0000
CINZEL CIRURGICO, BISEL SIMPLES, EM ACO INOXIDAVEL, USO ODONTOLOGICO, APROX 12CM DE
COMPRIMENTO, PONTA PEQUENA E FINA
49/1.10.01.0286.5/UM/IODONTOSUL /200,000/1,0000
MATRIZ DE AÇO Nº 0.07MM
ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA

REPUBLICAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
119/2015 - COMERCIAL SANTOS GARCIA LTDA-ME

Publicação Nº 30270

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
119/2015
PREGÃO ELETRONICO Nº 70/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.365/2014
ÓRGÃO GESTOR: Secretaria Municipal de Saúde
OBJETO: Aquisição de Lanches

Secretário Municipal de Saúde Interino

SIGNATÁRIO DETENTOR: COMERCIAL SANTOS GARCIA
LTDA-ME

Decreto nº 30.294, de 03/11/2015.

ENDEREÇO DO DETENTOR: Av. Venâncio Flores, 2175
www.diariomunicipal.es.gov.br
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Bairro: Vila Rica
Cidade: Aracruz Estado: ES Cep: 29.194-584
VALIDADE DA ATA: 12 meses, a contar da data da publicação inicial (14/08/2015).
Item/Descrição/Unid/Marca/Quant/Preço Unitário
1/1.07.01.0331.1/un/IBITURUNA/10.000/4,53
Lanche contendo 1 pão doce com presunto e queijo mussarela com achocolatado 200 ml
2/1.07.01.0332.0/un/IBITURUNA/5.000/4,53
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 10.408/2015
(SERVIÇOS FÚNEBRES)
Publicação Nº 30232

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
A Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho no uso
de suas atribuições legais, torna público a homologação
do:
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 141/2015
Processo nº 10.408/2015

Lanche contendo 1 pão doce com presunto e queijo mussarela com refrigerante 250 ml

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços fúnebres com fornecimento de urnas funerárias com
ornamentação e translado, para atender aos beneficiários
da Assistência Social por um período de 12 (doze) meses.

ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA

Empresa Vencedora:

Secretário Municipal de Saúde Interino

- Favalessa, Souza & Cia LTDA ME

Decreto nº 30.294, de 03/11/2015.

Total do fornecedor – R$ 483.800,000

RESUMO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
228/2015 PROCESSO 9360/2014 (URNAS FUNERÁRIAS)

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: – R$ 483.800,00 (quatrocentos e oitenta e três mil e oitocentos reais)
HOMOLOGADO EM: 20/11/2015

Publicação Nº 30230

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 228 /2015

Aracruz, 20 de novembro de 2015.

Processo nº 9.360/2014
Contratante: Município de Aracruz, representado pela
Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.
Contratada: BISSOLI E DEVENS LTDA - ME
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços fúnebres com fornecimento de urnas com ornamentação e translado, para atender os beneficiários da Assistência Social

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

Prazo: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
sua assinatura.
Valor: R$ 71.276,23 (setenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), sendo R$ 56.661,80
(cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e
oitenta centavos) referente ao fornecimento de urnas fúnebres e R$ 14.614,43 (quatorze mil seiscentos e quatorze reais e quarenta e três centavos) referente aos serviços
de translado.
Data da assinatura: 18/11/2015
Aracruz/ES, 20 de novembro de 2015
Maria de Fátima Furtado Nunes
Secretária de Desenvolvimento Social
e Trabalho Interina
Decreto nº 29.663, de 17/06/2015

www.diariomunicipal.es.gov.br
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ANEXO DECRETO Nº 30338

Publicação Nº 30205

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ

Funcionários que Alcançaram Progressão
RETROATIVO A:

Pág.:

10/2015

1

1.1500.3.2.2
- SUB - SECAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Matrícula
1818

Nome

Cargo

Nível Padrão

CLEAMARA GARCIA WERNERSBACH

TS - TEC. NIVEL SUP. II

VI - H

ANEXO I DECRETO Nº 30337

Publicação Nº 30209

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ

Funcionários que Alcançaram Progressão
RETROATIVO A:

Pág.:

09/2014

1

1.2100.1 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Matrícula
2944

Nome

Cargo

Nível Padrão

ROBERTO LOZER JUNIOR

TO - MOTORISTA

III - F

ANEXO II DECRETO Nº 30337

Publicação Nº 30210

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ

Funcionários que Alcançaram Progressão
RETROATIVO A:

Pág.:

06/2015

1

1.1600.61.6103
- PROFISSIONAIS ADM.(EF/CT/CC) LOTADOS NAS ESCOLA DE ENS.FUND.
Matrícula
695

Nome

Cargo

Nível Padrão

ADENILSA RIBEIRO LOZER

TA - AUX. SERV. GERAIS I

I-J

Nome

Cargo

Nível Padrão

LUANA FERREIRA DA SILVA

TA - AG. ADMINIST. I

IV - B

1.2400.1 - SEMSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS
Matrícula
21817

ANEXO III DECRETO Nº 30337

Publicação Nº 30211

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ

Funcionários que Alcançaram Progressão
RETROATIVO A:

Pág.:

08/2015

1

1.1600.61.6103
- PROFISSIONAIS ADM.(EF/CT/CC) LOTADOS NAS ESCOLA DE ENS.FUND.
Matrícula
22202

Nome

Cargo

Nível Padrão

KETMA DOS SANTOS ARMONDES BELMIRO

TA - TEC. NIVEL SUP. I

VII - B

ANEXO IV DECRETO Nº 30337

Publicação Nº 30212

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ

Funcionários que Alcançaram Progressão
FPRE406.COL - 13/11/2015 - 16:01:10

RETROATIVO A:

09/2015
P.
M. DE ARACRUZ

Usuário: kfrigini

Pág.:

1

1.1100.1 - PROGE - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Matrícula
22248

Nome

Cargo

Nível Padrão

LUCAS CHRISTOVAM DE OLIVEIRA

PROCURADOR 1ª CATEGORIA

S/R - B

1.2500.1 - SEMHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E TRABALHO
Matrícula
22265

Nome

Cargo

Nível Padrão

CAIO INACIO FARIA JUNIOR

TA - TEC. NIVEL SUP. I

VII - B

FPRE406.COL - 13/11/2015 - 14:40:05

P. M. DE ARACRUZ

Usuário: kfrigini

www.diariomunicipal.es.gov.br
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EMENDA A LEI ORGÂNICA DE ARACRUZ Nº 022

Publicação Nº 30215

Câmara Municipal de Aracruz
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENDA A LEI ORGÂNICA DE ARACRUZ Nº 022, DE 17/11/2015.

ALTERA OS §2º E §3º, DO ART. 74, DA LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO APROVOU E A MESA DIRETORA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 29, § 3º, DA LEI ORGÂNICA,
PROMULGA A SEGUINTE EMENDA À LEI ORGÂNICA
DE ARACRUZ.

Art. 1º Ficam alterados os §2º e §3º, do art. 74, da Lei Orgânica Municipal, passando a
vigorar com a seguinte redação
“Art. 74 [...]
§1º [...]
§2º - A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita a
título precário, por decreto, sem direito a indenização por benfeitorias.
§3º - A autorização que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita a
título precário, por decreto, para atividades especificas e de caráter transitório, pelo
prazo máximo de 90 (noventa) dias, sem direito a indenização por benfeitorias.”
Art. 2º Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Aracruz-ES., 17 de novembro de 2015.
ROSANE RIBEIRO MACHADO
Presidente da Câmara
JOSÉ GOMES DOS SANTOS
1º Secretário
ROMILDO BROETTO
2º Secretário

Rua Professor Lobo. 550 – Centro – Aracruz – E/S – CEP 29.190-910 Tel.: (27) 3256-9491 Telefax:
(27) 3256-9492 – CNPJ: 39.616.891/0001-40 – E- mail: cmacz@cma.es.gov.br – Site: www.cma.es.gov.br
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
AVISO DE PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

Publicação Nº 30213

AVISO DE PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DO

PROCESSO Nº 230/2015

Publicação Nº 30171

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ART. 25, INCISO II c/c ART 13 INC. VI DA LEI 8666/93 E SUAS ALTE-

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

RAÇÕES.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 (PÓ DE PEDRA E CIMENTO).
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, por
meio de sua Pregoeira, nomeada através da Portaria SAAE-ARA nº 0206/2015, torna público a todos os interessados
a publicação do PRIMEIRO ADENDO com as alterações
ao edital do pregão presencial em epígrafe.
O documento na íntegra estará à disposição dos interessados no site do SAAE (www.saaeara.com.br).

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Aracruz- ES torna público que reconhece a inexigibilidade
de licitação em favor da empresa SOLSIST SOLUÇÕES EM
ENGENHARIA E SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA ME
referente o curso: “Energia Solar – Projetista de Sistemas
Fotovoltaicos” valor total de R$ 1.760,00 a realizar-se
nos dias 26 e 27/11/2015. O processo é o de número
230/2015.

Ressaltamos que tais alterações no edital, NÃO IMPLICAM na alteração do prazo de abertura.

Robson Lopes Fracalossi
Diretor Geral do SAAE

Aracruz, 20 de Novembro de 2015.
Patrícia Moreira dos Santos Freitas
Pregoeira

Boa Esperança
Prefeitura
AVISO DE FASE DE SORTEIO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 004/2015

Publicação Nº 30185

AVISO DE FASE DE SORTEIO PARA ORDENAMENTO

004/2015, será dia 24 de novembro de 2015, às 09h:00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 – Centro
– Boa Esperança/ES.

DOS CREDENCIADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 004/2015

A Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo

Demais Informações: Tel.: (27) 3768-6531 e E-mail: gestaolicitacoes@boaesperanca.es.gov.br

Boa Esperança/ES, 20 de novembro de 2015.

Decreto nº 3.368/2015 de 01 de abril de 2015, torna público para conhecimento dos interessados que a data da
abertura da sessão pública para a realização do sorteio dos
leiloeiros habilitados no Chamamento Público nº

Rosângela de Souza Bueloni
Presidente da CPL

www.diariomunicipal.es.gov.br
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Castelo
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO 181 E 182

Publicação Nº 30175

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

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

Art. 4° Revogam-se às disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO, 18 de novembro de 2015.

Pregão Presencial Nº 181/15
Objeto: contratação de empresa para executar serviços
de organização de eventos com fornecimento de apoio logístico, do evento “Castelo de Natal”
Data de abertura: 03/12/15
Horário: 14:00

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.631/2015

Pregão Presencial Nº 182/15
Objeto: futura aquisição de material escolar para atender
as necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino
de Castelo-ES
Data de abertura: 04/12/15.
Horário: 7:30 horas.

Publicação Nº 30167

LEI Nº 3.631, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015.
ALTERA LEI Nº 3.505, DE 16 DE SETEMBRO DE 2014
QUE INSTITUIU O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE – CONDEMA.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, NO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:

Castelo-ES, 20/11/15

LEI

Felipe Siqueira Pires

Art. 1º O art. 4º, caput e seus incisos I e II da Lei nº 3.505
de 16 de setembro de 2014 passam a viger com a seguinte
redação:
“Art. 4º O Conselho Municipal do Meio Ambiente –
CONDEMA será composto, por 14 (quatorze) membros
titulares, que formarão o colegiado por representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada,
a saber:
I- Representantes do Poder Público:
a) um representante efetivo da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente;
b) um representante do Poder Legislativo Municipal
designado pelos vereadores;
c) um representante efetivo da Secretaria Municipal
de Agricultura;
d) um representante efetivo dos órgãos do Executivo
Municipal abaixo mencionados:
d.1) Órgão Municipal de Saúde Pública e Educação;
e) um representante efetivo dos órgãos do Executivo
Municipal abaixo mencionados;
e.1) Órgão Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.
f) um representante efetivo dos órgãos do Executivo
Municipal abaixo mencionados;

Pregoeiro

DECRETO Nº 14.223/2015

Publicação Nº 30164

DECRETO Nº 14.223, DE 18 DE NOVEMBRO DE
2015.
FIXA PRAZO PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE PUBLICIDADE AO EXERCÍCIO DE 2015.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Castelo, tendo em vista o disposto no
Art. 347, da Lei nº 2.357, de28 de dezembro de 2005,
e, Considerando o Processo nº 012.671/2015, de 13 de
novembro de 2015;
DECRETA:

f.1) Órgão Municipal de Esporte e Turismo e Cultura.

Art. 1° O prazo para pagamento da TAXA DE PUBLICIDADE ANUAL será o dia 28 de dezembro de 2015.

g) um representante de órgão da administração pública estadual ou federal que tenha em suas atribuições
a proteção ambiental ou o saneamento básico e que
possuam representação no Município, tais como: Polícia Florestal, IEMA, IDAF, INCAPER, IBAMA e CESAN.

Art. 2º Para pagamento diário ou mensal da referida taxa
os carnês deverão ser solicitados ao Departamento de Receita e Tributação.

II – Representantes da Sociedade Civil;
a) um representante de setores organizados da sociewww.diariomunicipal.es.gov.br
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dade, tais como: Associação do Comércio, da Indústria, Clubes de Serviço, Sindicatos e pessoas comprometidas com a questão ambiental;
b) dois representantes de entidade civil criada com o
objetivo de defesa dos interesses dos moradores da
zona urbana, com atuação no Município;
c) dois representantes de entidade civil criada com o
objetivo de defesa dos interesses dos moradores da
zona rural, com atuação no Município;
d) um representante da Sociedade dos Amigos do
Vale do Castelo – SAVAC
e) um representante de entidades criadas com finalidade de defesa da qualidade dos direitos civis, culturais e afins no âmbito do Município.
(…) “
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n° 3.561 de 08 de maio de 2015.
Castelo-ES, 19 de novembro de 2015.
JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 3.827/2015

Publicação Nº 30165

PORTARIA Nº 3.827 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015.
CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA
ELIANA DE SOUZA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso
XXVI do Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Castelo; e
considerando o que consta no processo nº 012480/2015,
de 09 de novembro de 2015;
RESOLVE
Art.1º Fica concedida Licença Maternidade à Servidora Pública Municipal, Srª ELIANA DE SOUZA, por um
período 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 26 de
outubro de 2015, de acordo com o artigo 105 da Lei n°
1.440 de 20 de outubro de 1992, com as modificações
introduzidas pela Lei n° 2.385 de 24 de maio de 2006,
sendo 120 (cento e vinte) dias de acordo com o Art.
7° Inciso XVIII da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de outubro de 2015.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO, 18 de novembro de 2015.
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PORTARIA Nº 3.828/2015

Publicação Nº 30166

PORTARIA Nº 3.828 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015.
SUSPENDE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CAMILA GRILLO PIN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso
XXVI do Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Castelo; e
Considerando o que consta no processo nº 012768/2015,
de 16 de novembro de 2015;

RESOLVE

Art.1º Ficam suspensas, no período de 01 a 15 de dezembro de 2015, as férias da Servidora Pública Municipal Srª.
CAMILA GRILLO PINO, ocupante do Cargo Comissionado de Agente de Serviços Gerenciais, nomeada
através do Decreto nº 6.925/2007, de 28 de dezembro de 2007, que deverá ser gozada em outra oportunidade em conveniência com a administração pública.

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

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

GABINETE DO PREFEITO, 18 de novembro de 2015.
JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

RESULTADO ATA DE REGISTRO PP 040/15 FMS

Publicação Nº 30155

RESULTADO DE ATA DE REGISTRO PP 040/15 ATA
018/15
Ficam registrados no sistema de REGISTRO DE PREÇOS no
setor de Compras os valores e quantidades ofertados pelas
empresas: SISPACK MEDICAL LTDA nos lotes 1 e 2 no
valor total de R$ 4.050,00 (quatro mil cinqüenta reais),
com vigência de 01 ano, contados a partir da data de assinatura desta Ata.
Castelo-ES, 20/11/2015

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Felipe Siqueira Pires

Prefeito Municipal

Pregoeiro

www.diariomunicipal.es.gov.br
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Colatina

do atividade econômica no imóvel, apresente protocolo de
solicitação da Licença Sanitária e se comprometa através
declaração assinada, com firma reconhecida em cartório, a
proceder o licenciamento sanitário da neste mesmo prazo.

Prefeitura
DECRETO 18.517/2015

Página 32

Publicação Nº 30219

DECRETO Nº 18.517, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015 .

Regulamenta o artigo 317 da Lei nº 2.806, de 22 de
dezembro de 1977 – Código de Posturas, para a expedição de alvará provisório :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais, Decreta:

Artigo 1º - O alvará de licença para localização e funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e
prestadores de serviços, previsto no artigo 317 da Lei nº
2.806, de 22 de dezembro de 1977 – Código de Posturas,
poderá ser concedido em caráter provisório ou definitivo
conforme previsto neste decreto.

Artigo 2º - O alvará de localização e funcionamento provisório terá a duração de 06 (seis) meses e poderá ser
concedido para:
I – pessoa física ou jurídica, com atividade permanente
localizada em imóvel que não atenda às normas do Projeto “Calçada Cidadã”- Lei nº 5.256/2006 , desde que o
proprietário do imóvel, em conjunto com a Pessoa Jurídica
ou Física que estiver pretendendo ou que esteja exercendo atividade econômica, se comprometam através declaração, devidamente assinada, com firma reconhecida em
cartório, a proceder os ajustes necessários à adequação do
imóvel às normas Projeto “Calçada Cidadã”vigentes, neste
mesmo prazo;

§ 1º - O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá,
a critério da Administração, ser prorrogado, por igual período, por solicitação do interessado, mediante justificativa
técnica fundamentada.

§ 2º - Para os casos previstos nos incisos I ao III deste artigo, o alvará definitivo somente será emitido após a
comprovação do cumprimento das condicionantes estabelecidas nos mesmos.

Artigo 3º - A Administração Municipal poderá emitir alvará de localização e funcionamento provisório, por 06(seis)
meses, para pessoa física ou jurídica, com atividade permanente localizada em imóvel que não disponha de Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito
Santo, desde que o proprietário do imóvel ou a Pessoa
Jurídica ou Pessoa Física que estiver pretendendo ou que
esteja exercendo atividade econômica no imóvel apresente protocolo de solicitação do Alvará de Licença do Corpo
de Bombeiros(ALCB) junto aquela instituição.

§ 1º - Excluem-se do estabelecido neste artigo, os estabelecimento definidos como atividade de alto risco, previsto
no anexo I da Resolução CGSIM nº 22/2010 e do anexo II
da Resolução CGSIM nº 24/2011.

§ 2º - O Alvará de localização e funcionamento definitivo
somente será emitido após a apresentação do Alvará de
Licença do Corpo de Bombeiros (ALCB).

II – pessoa física ou jurídica, com atividade permanente
localizada e classificadas, no termos da lei nº 5.045, de 23
de dezembro de 2.004, Código Municipal de Meio Ambiente, no Município de Colatina, como pequeno potencial poluente e médio potencial poluente, que ainda não dispõem
de Licença Ambiental emitida pelo órgão competente, desde que a Pessoa Jurídica ou Física que estiver pretendendo
ou que esteja exercendo atividade econômica no imóvel,
apresente protocolo de solicitação da Licença Ambiental e
se comprometa através declaração devidamente assinada,
com firma reconhecida em cartório, a proceder o licenciamento ambiental da atividade neste mesmo prazo;

Artigo 4º - Para concessão de Alvará de Licença de Funcionamento nas atividades que comercializam combustíveis, inflamáveis e/ou produtos que ofereçam riscos de
explosão, bem como, shows, boate, teatros, circos, casa
de espetáculos, parque de diversões, centro de convenções, casa de festas e eventos, e todos os estabelecimento
definidos como atividade de alto risco, previsto no anexo
I da Resolução CGSIM nº 22/2010 e do anexo II da Resolução CGSIM nº 24/2011, e outras atividades que tenham
grande aglomeração de pessoas e congêneres, será necessário apresentação do Certificado de Vistoria do Corpo de
Bombeiros do local onde forem realizadas as atividades,
não sendo permitida a expedição do alvará apenas com o
protocolo de solicitação do Alvará de Licença do Corpo de
Bombeiros(ALCB).

III – pessoa física ou jurídica, com atividade permanente
localizada e classificadas como passível de licenciamento
sanitário, que ainda não dispõem de Licença sanitária emitida pelo órgão competente, desde que a Pessoa Jurídica
ou Física que estiver pretendendo ou que esteja exercen-

§ 1º - Não será exigido Certificado de Vistoria do Corpo
de Bombeiros para expedição do Alvará de Licença para
Localização e Funcionamento de profissionais autônomos,
exceto as atividades Mecânicos, Lanterneiros, Pintores e
Eletricistas.
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Artigo 5º - A Administração Pública poderá cassar a qualquer tempo, o Alvará de Funcionamento, caso o local não
esteja de acordo com a legislação municipal, obedecendo
ao critério da fiscalização orientadora.

Artigo 6º - Este Decreto entra em vigor 30(trinta) dias
após a data de sua publicação.

CONSIDERANDO que o descumprimento do mencionado
TCA configura descumprimento a decisão liminar obtida
pelo Município de Colatina, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica instituída a Comissão para acompanhamento do cumprimento do TCA inerentes às medidas que
serão adotadas no Município de Colatina-ES.

Artigo 2º - Para compor a comissão ficam designados os
membros:

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 23 de outubro de 2015.

- Almiro Schimidt – Diretor Administrativo e Financeiro do
SANEAR;
- Kátia Caliari de Sousa – Secretária Municipal de Comunicação Social;

Prefeito Municipal

- João Virgílio Avancini – Secretário Municipal de Obras;

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 23 de outubro de 2015.

- Thiago Valentim Stelzer – Secretário Municipal de Recursos Humanos;
- Renann Bragatto Gon – Secretário Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública;

Secretário Municipal de Gabinete

DECRETO 18.567/2015
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- Olindo Antônio Demoner – Direito Operacional do SANEAR.

Publicação Nº 30220

DECRETO Nº 18.567, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015

Institui Comissão para acompanhamento do Termo
de Compromisso Socioambiental firmado entre o
MPES, MPT, MPF e a SAMARCO :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito
Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 44 da Lei Complementar nº 35, de 30 de dezembro
de 2005,

CONSIDERANDO que foi deferida antecipação de tutela nos
autos da medida cautelar nº 0133180-18.2015.4.02.5005,
em trâmite na Vara Federal de Colatina-ES;

CONSIDERANDO que as medidas urgentes determinadas
na supracitada decisão foram objeto de termo de compromisso socioambiental firmado entre SAMARCO S.A. e o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o Ministério
Público do Trabalho e o Ministério Público Federal;

Parágrafo Único – A comissão será Presidida pelo membro Almiro Schimidt – Diretor Administrativo e Financeiro
do SANEAR.

Artigo 3º - É de competência do Presidente estabelecer a
destinação das tarefas que serão executadas pelos membros da comissão distribuir as tarefas a serem executadas
pelos demais membros da comissão.

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na presente data,
ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 19 de novembro de 2015.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 19 de novembro de 2015.

CONSIDERANDO que o supracitado TCA foi utilizado como
fundamento para o pedido de suspensão da mencionada
medida cautelar;

Secretário Municipal de Gabinete
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Conceição do Castelo
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/
2015

Publicação Nº 30157

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua
Pregoeira, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar,
que realizará a licitação abaixo descrita:
- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 000058/2015, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E LANCETAS
DESCARTÁVEIS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE CAPILAR E TESTES DE GLICEMIA, sendo a entrega dos envelopes até às 08h30min do dia 09 de dezembro de 2015,
iniciando a abertura às 08h45min do mesmo dia.

Informações pelo telefone (28) 3547-1101 de 08h00 às
11h00 e de 13h00 às 16h00, no endereço Avenida José
Grilo, nº 426, Centro ou pelo email: licitacao@conceicaodocastelo.es.gov.br. Editais no site www.conceicaodocastelo.es.gov.br

Conceição do Castelo, ES, 17 de novembro de 2015.

Valéria Pravato Guarnier
Pregoeira

Domingos Martins
Prefeitura
PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE COMPRA E VENDA Nº
013-2014 - FMS

PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE COMPRA E VENDA Nº
054 -2014

10° Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda
n° 013 /2014 - FMS.

10° Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda
n° 054 /2014 .

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e ALTO
POSTO MARTINENSE LTDA.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e ALTO
POSTO MARTINENSE LTDA.

Objeto: prorrogação em 1 (um) mês e 10(dez) dias , iniciando a partir de 21 de novembro de 2015 e encerrando dia 31 de dezembro de 2015, ao Contrato de
Compra e Venda nº 013/2014 - FMS, que tem por objeto o fornecimento de combustível destinado a Secretaria
Municipal de Saúde de Domingos Martins, na localidade do
Distrito da Sede.

Objeto: prorrogação em 1 (um) mês e 10(dez) dias , iniciando a partir de 21 de novembro de 2015 e encerrando dia 31 de dezembro de 2015, ao Contrato de
Compra e Venda nº 054/2014, que tem por objeto o fornecimento de combustível destinado a frota Municipal de
veículos de Domingos Martins, na localidade do Distrito da
Sede.

Domingos Martins-ES, 19 de novembro de 2015.

Domingos Martins-ES, 20 de novembro de 2015.

Publicação Nº 30193

Publicação Nº 30194

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal
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Guarapari
Prefeitura
COPEL - REABERTURA PP 113/15

Publicação Nº 30152

PREGÃO 2015

Publicação Nº 30134

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RESUMO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 113/15
Abertura: 03/12/2015 às 14h00
Processo: 15.535/2014
Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PARA O GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DA FOLHA
DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI E DAS
DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
CONTROLADAS PELO MUNICIPIO, em atendimento a
Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos,
conforme Edital de Pregão nº. 113/2015.

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, torna público que SUSPENDERÁ para adequações no edital, a data de abertura do
Pregão Presencial nº: 114/2015, processo nº: 4020/2015,
visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO
DO CARNAVAL 2016 DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI - SECTUR, com data de abertura prevista para o dia
30/11/2015 às 13h00 e marca REABERTURA para o dia
03/12/2015 às 13h00.
ARIANE DE SOUZA DE FREITAS

Solicitação do Edital através do e-mail pregao@guarapari.
es.gov.br

PREGOEIRA

Guarapari, 19 de novembro/2015.
OTÁVIO JR. POSTAY
PREGOEIRO

João Neiva
Prefeitura
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2015

Publicação Nº 30254

RESCISÃO CONTRATO 021/2014

Publicação Nº 30251

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, através do Prefeito
Municipal, TORNA PÚBLICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2015, cujo objeto é a aquisição de Gás de
cozinha – 13 kg e Água mineral – 20 litros, com fulcro
no Artigo 24, Inciso V, da Lei 8.666/93, de acordo com
n°s 2.303/2015, 2.663/2015, 2.645/2015 e 2.304/2015,
oriundos da Secretaria Municipal de Educação e Desporto,
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Administração.
Empresa: EMERSON BRANDÃO ALMEIDA EPP, no valor
total de R$ 22.565,00 (Vinte e Dois mil, quinhentos e
sessenta e cinco reais), conforme contrato administrativo n° 048/2015.
João Neiva/ES, 16 de Novembro de 2015.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 021/2014
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, ES, através do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, de acordo com
os termos do art. 79, Inciso I, da Lei nº 8.666/93, FICA
RESCINDIDO, a partir de 16/11/2015, o Contrato Administrativo nº 021/2014, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de João Neiva e a empresa RICOM PNEUS
LTDA., referente aquisição de pneus, cujo Contrato Administrativo originou-se através do Pregão Presencial n°
056/2014.
João Neiva, 20 de Novembro de 2015.

ROMERO GOBBO FIGUEREDO

ROMERO GOBBO FIGUEREDO

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal
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RESCISÃO CONTRATO 105/2014

Publicação Nº 30253

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE RESCISÃO DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 105/2014

TERMO DE RESCISÃO DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022/2014
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, ES, através do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, de acordo com
os termos do art. 79, Inciso I, da Lei nº 8.666/93, FICA
RESCINDIDO, a partir de 16/11/2015, o Contrato Administrativo nº 022/2014, celebrado entre o Fundo Municipal
de Assistência Social de João Neiva e a empresa ORION
DO BRSIL INTERNACIONAL LTDA., referente aquisição
de pneus, cujo Contrato Administrativo originou-se através do Pregão Presencial n° 056/2014.

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, ES, através do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, de acordo com
os termos do art. 79, Inciso I, da Lei nº 8.666/93, FICA
RESCINDIDO, a partir de 16/11/2015, o Contrato Administrativo nº 105/2014, celebrado entre este Município e a
empresa DAKAR PNEUS LTDA EPP, referente aquisição
de pneus, cujo Contrato Administrativo originou-se através do Pregão Presencial n° 056/2014.

João Neiva, 20 de Novembro de 2015.
João Neiva, 20 de Novembro de 2015.
ROMERO GOBBO FIGUEREDO

ROMERO GOBBO FIGUEREDO

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

Laranja da Terra
Prefeitura
PP 015/2015 - FMS

Publicação Nº 30179

PREGÃO PRESENCIAL
N° 015/2015 - FMSLT
O Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, através do Pregoeiro Oficial, torna
público que será realizado no dia 04 de Dezembro de
2015, às 08:30 horas, abertura do Pregão Presencial
n° 015/2015, visando a aquisição de medicamentos para
Secretaria Municipal de Saúde. 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 ou no site www.laranjadaterra.es.gov.br. Contatos: (027) 3736-1377 ramal 212, Cel.
(27) 99849-4939, e-mail licitacao@laranjadaterra.es.gov.
br.
Laranja da Terra/ES, 20/11/2015.
PAULO CESAR PALACIO
Pregoeiro

Presidente Kennedy
Prefeitura
P E Nº 88/2015, 19/2015, 85/2015 E 72/2015

Publicação Nº 30092

PREGÃO ELETRÔNICO 088/2015
PROCESSO Nº 011387/2015
O Município de Presidente Kennedy-ES, através da pregoeira oficial, torna público aos interessados que fará
realizar licitação na modalidade “Pregão eletrônico”, tipo

menor preço para contratação de serviços de vigilância patrimonial armada, desarmada e eletronica, para atender a
secretaria municipal de segurança pública. O edital estará
disponível nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e
www.bll.org.br ou no setor de licitação, 1° andar da PMPK,
nos dias úteis de 08 às 11h e 12:30 às 16h.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia
04/12/2015.
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ABERTURA DAS PROPOSTAS às 09h00min do dia 04/12/
2015.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 10h00min
do dia 04/12/2015.

Presidente Kennedy, 23/11/2015

Selma Henriques de Souza
Pregoeira
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP 085/2015
PROCESSO Nº 017966/2015
O Município de Presidente Kennedy-ES, através da pregoeira oficial, torna público aos interessados que fará realizar licitação na modalidade “Pregão eletrônico” SRP, tipo
menor preço para aquisição de caixa d'água de fibra para
atender a secretaria de assistência social. o edital estará
disponível nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e
www.bll.org.br ou no setor de licitação, 1° andar da PMPK,
nos dias úteis de 08 às 11h e 12:30 às 16h.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 13h00min do dia
07/12/2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS às 13h30min do dia
07/12/2015.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 019/2015 - FMS
PROCESSO Nº 015598/2015

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às
14h30min do dia 07/12/2015.
Presidente Kennedy, 23/11/2015

O Município de Presidente Kennedy-ES, via Fundo Municipal de Saúde, através da pregoeira oficial, torna público
aos interessados que fará realizar licitação na modalidade
“Pregão eletrônico” SRP, tipo menor preço para aquisição
de materiais odontológico de consumo para atender programa de saúde bucal. O edital estará disponível nos sites
www.presidentekennedy.es.gov.br e www.bll.org.br ou no
setor de licitação, 1° andar da PMPK, nos dias úteis de 08
às 11h e 12:30 às 16h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia
07/12/ 2015.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 09h00min do dia 07/12/
2015.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 10h00min
do dia 07/12/2015.

Presidente Kennedy, 23/11/2015

Selma Henriques de Souza
Pregoeira

Selma Henriques de Souza
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO 072/2015
PROCESSO Nº 07915/2015
O Município de Presidente Kennedy-ES, através da pregoeira oficial, torna público aos interessados que fará realizar licitação na modalidade “Pregão eletrônico”, tipo menor preço para contratação exclusiva de microempresa ou
empresa de pequeno porte para a aquisção de eletroeletrônicos para atender as secretarias municipais de educação e administração o edital estará disponível nos sites
www.presidentekennedy.es.gov.br e www.bll.org.br ou no
setor de licitação, 1° andar da PMPK, nos dias úteis de 08
às 11h e 12:30 às 16h.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia
08/12/2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS às 09h00min do dia
08/12/2015.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às
10h00min do dia 08/12/2015.
Presidente Kennedy, 23/11/2015
Selma Henriques de Souza
Pregoeira
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Santa Teresa
Prefeitura
AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DA CC 01/
2015
Publicação Nº 30217

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
RESULTADO DA HABILITAÇÃO
DA CARTA CONVITE Nº 01/2015

O Município de Santa Teresa – ES, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público, que depois de
aguardar o prazo conforme determina o Art. 109 da Lei
8.666/93 e suas alterações, a habilitação das empresas
HF Topografia e Geodésia Ltda; Geograph Topografia e
Empreendimentos Ltda ME; AMR Engenharia Ltda ME para
a fase subsequente da licitação. Desta forma, fica marcado
às 9 horas do dia 24/11/2015, para a abertura dos envelopes de proposta.

Santa Teresa, 20 de novembro de 2015.

EDITAL/CGAB/ 014/2015

Publicação Nº 30226

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO E PREMIAÇÃO DE
DECORAÇÃO
NATALINA DE SANTA TERESA, ESTADO ESPÍRITO
SANTO.

EDITAL/CGAB N.° 014/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público
interno, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO E CULTURA, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará CONCURSO PÚBLICO DE DECORAÇÃO NATALINA “ENCANTOS DE
NATAL – SANTA TERESA 2015”, conforme termos previstos neste edital.
CAPÍTULO I - DO OBJETO E DA FINALIDADE

Comissão Permanente de Licitação
Art. 1º - O presente concurso consiste na seleção e premiação de decorações

AVISO DE LICITAÇÃO PP 141/2015

natalinas, divididas em 02 (duas) categorias, sendo elas:
Publicação Nº 30188

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°141/2015
OBJETO: aquisição de recarga de gás GLP.
ABERTURA DA SESSÃO: 13h do dia 07/12/2015
LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa – Rua Darly
Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES.
Contato para informações adicionais:
Tel./Fax: (27) 3259 – 3853/3861.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO
MUNICIPIO DE SANTA TERESA.
Site: www.santateresa.es.gov.br
E-mail:licitacao@santateresa.es.gov.br

Santa Teresa,20 de novembro de 2015

Iliani Totola knupp
Pregoeira Oficial – PMST

I - Residências:
a) a categoria residência fica sendo definida como local de
moradia do participante (casa ou prédio residencial) inscrito na campanha. A ornamentação poderá ser instalada na
fachada e/ou no jardim;
II - Estabelecimentos Comerciais:
a) a categoria engloba uma ampla relação de atividades
comerciais, que deverá seguir os critérios deste Edital. A
ornamentação poderá ser instalada na fachada e vitrine.
Art. 2º - O Concurso de decoração natalina tem por objetivo representar a tradição do Natal, mantendo o espírito
natalino de fraternidade, respeito e de amor ao próximo;
estimular a criatividade da comunidade e dos proprietários
de estabelecimentos comerciais; tornar nossa cidade mais
bela para as festividades natalinas e fomentar as vendas
do comércio local no período natalino.

CAPÍTULO II – DOS PARTICIPANTES

Art. 3º- Poderão participar do referido concurso os proprietários, locatários de residências (casas ou prédios) e
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proprietários de estabelecimentos comerciais legalizados,

Art. 10 - Como critérios para julgamento das propostas

localizados na cidade de Santa Teresa/ES, que se inscre-

deverão ser considerados os seguintes aspectos:

verem no período e nas condições previstas neste edital.
Parágrafo único: É vedada a inscrição de decoração cujo
objetivo seja a comercialização dos produtos usados.

I – Temas natalinos relevantes;
II - Beleza;
III – Criatividade.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES

Art. 4º- A participação é limitada aos moradores e comer-

Art. 11 - A Comissão julgadora será nomeada via Portaria.

CAPÍTULO V – DA PREMIAÇÃO

ciantes de Santa Teresa/ES, como sede comprovada.
Art. 5º- O período de inscrição será de 23 de novembro
ao dia 11 de dezembro de 2015, no horário das 8h às
11h, e das 12:30h às 15:00h na Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura, localizada na Rua Ricardo Pasolini, 82,
Centro (Polo de Ecoturismo, em frente a Caixa Econômica
Federal).

Art. 12 - RESIDÊNCIAS
I – 1º Lugar: 01 (uma) diária com café da manhã para 02
(duas) pessoas na Pousada Pau Brasil em Anchieta/ES +
Almoço ao domingo para 02 (duas) pessoas no Restaurante Fazenda Gourmet em Santa Teresa/ES + Jantar para 02
(duas) pessoas no Café Haus em Santa Teresa/ES;

Art. 6º - A inscrição consiste em:
I – preencher a ficha de inscrição (Anexo 1);
II – anexar o comprovante de endereço do imóvel;
III – entregar em CD, pelo menos 02 (duas) fotos do imóvel ornamentado em qualidade de no mínimo 3 (três) megapixels de resolução, que contemple toda a área decorada do mesmo.

II – 2º Lugar: 01 (uma) diária com pensão completa para
02 (duas) pessoas na Estância Pedra da Onça em Itarana/ES + Almoço ao domingo para 02 (duas) pessoas no
Restaurante A Dona da Casa em Santa Teresa/ES + Café
Colonial ao sábado para 02 (duas) pessoas no Restaurante
Fazenda Gourmet em Santa Teresa/ES;

Parágrafo único: Os dados fornecidos pelos interessados, no momento de sua inscrição deverão ser corretos,
claros, precisos, completos e apresentados de uma forma
que permita a verificação de sua procedência e veracidade.

III – 3º Lugar: 01 (um) final de semana (sábado e domingo) para casal e filhos ou 02 (duas) pessoas para desfrutar da área de lazer do Clube de Natação e Regatas Al-

Art. 7º - Aos se inscrever neste edital, o participante se

vares Cabral em Vitória/ES + Noite de Caldos à sexta-feira

declara ciente do uso das fotos fornecidas conforme ne-

para 02 (duas) pessoas no Restaurante Fazenda Gourmet

cessidade da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura,

em Santa Teresa/ES + 01 (uma) cesta de produtos da Ga-

com vistas ao incentivo a adesão do projeto.

leria do Artesanato de Santa Teresa/ES;

Art. 8º - No ato da inscrição os concorrentes deverão declarar que concordam integralmente com as normas e disposições contidas no presente edital, eximindo as entidades organizadoras de quaisquer responsabilidade quanto a
eventuais danos e prejuízos que venham a ser causados
a terceiros.

Art. 13 - ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
I – 1º Lugar: 01 (uma) diária com pensão completa para
02 (duas) pessoas na Pousada Vovó Dindinha em Afonso
Cláudio/ES + Um almoço ao domingo para 02 (duas) pessoas no Restaurante Fazenda Gourmet em Santa Teresa/
ES + Jantar para 02 (duas) pessoas no Fabrício Restauran-

CAPÍTULO IV – DO JULGAMENTO

te em Santa Teresa/ES;

Art. 9º - A Comissão Julgadora realizará no período de 14

II – 2º Lugar: 01 (uma) diária com café da manhã para

e 15 de dezembro de 2015, visitas aos imóveis residen-

02 (duas) pessoas no Parque Cachoeira Véu de Noiva em

ciais e comerciais para verificação da decoração, portanto,

Santa Leopoldina/ES + Almoço para 02 (duas) pessoas no

os mesmos deverão estar prontos para receberem a visita

Bianchi Restaurante em Santa Teresa/ES + Café Colonial

da comissão e não poderão sofrer alteração em relação à

ao sábado para 02 (duas) pessoas no Restaurante Fazenda

foto enviada no ato da inscrição.

Gourmet em Santa Teresa/ES;
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III – 3º Lugar: 01 (um) passeio de Quadriciclo pela Altas

ANEXO I

Trilhas 4x4 para 02 (duas) pessoas em Santa Teresa/ES

FICHA DE INSCRIÇÃO

+ Noite de Caldos à sexta-feira para 02 (duas) pessoas
no Restaurante Fazenda Gourmet em Santa Teresa/ES +
01 (uma) cesta de produtos da Galeria do Artesanato de
Santa Teresa/ES;

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO E PREMIAÇÃO DE
DECORAÇÃO
NATALINA DE SANTA TERESA, ESTADO ESPÍRITO
SANTO.
EDITAL/CGAB N.° 014/2015

Art. 14 - A premiação acontecerá no dia 19 de dezembro
de 2015, às 20:30h, na Praça Augusto Ruschi, como
parte da programação do “Encantos de Natal 2015”.

NOME DO PROPRIETÁRIO
OU ESTABELECIMENTO
COMERCIAL
CATEGORIA

Art. 15 – Todos os prêmios foram doações dos empreendimentos listados.

Residencial ⃝ Comercial ⃝

ENDEREÇO
TELEFONE
EMAIL

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Declaro estar ciente com os termos do Edital Nº 014/2015.
Art. 16 - O participante poderá iniciar a decoração a qualquer tempo, mas deverá atentar-se para o prazo de inscri-

2. Anexar comprovante de Residência e CD com fotos.

ção e do início do julgamento.
Art. 17 - As entidades organizadoras não se responsabilizam pelos gastos auferidos pelos participantes, destinados
a participação no presente concurso decoração natalina.

EDITAL/SMAR/ 009/2015 RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO

Publicação Nº 30163

Art. 18 - É vedada a participação de membros da Comissão

EDITAL/SMAR Nº 009/2015

Organizadora e da Comissão Julgadora, como também de

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

servidores das Secretarias Municipais envolvidas.
Art. 19 - Os casos omissos e não previstos neste edital

CARGOS DE BIÓLOGO E TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

serão deliberados pela Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura.
Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura e a Comissão Julgadora têm autoridade e autonomia sobre análise da decoração de Natal e suas decisões
serão definitivas, não cabendo quaisquer recursos.
Art. 20 - A Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES, de
forma soberana, detém do direito de encerrar e ou modificar pontos específicos do presente edital, podendo dirimir

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos do
Município de Santa Teresa faz saber o resultado do Processo Seletivo Simplificado para os CARGOS DE BIÓLOGO E TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE, Edital/SMAR/nº
008/2015.
CLASSIFICADOS: BIÓLOGO

Classificação

Nome

dúvidas, alterar disposições, em caso de fraude, dificuldade operacional ou qualquer outro fator que possa comprometer a integridade e licitude do mesmo.

Prefeitura Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito
Santo, 20 de novembro de 2015.

CLAUMIR ANTÔNIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNIPAL

Qualificação
Profissional

Experiência
Profissional

Total

1º

Eloara Luppe Gobbi

744

0

744

2º

Maridiesse Morais Lopes

424

0

424

3º

Lorena Bertollo Galon

270

0

270

4º

Roberto Loss Bosa

246

10

256

5º

Kariny Calabrez Iorio

250

0

250

6º

Lucian Bozetti Filippini

188

0

188
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7º

Cristina Jaques da Cunha

180

0

180

8º

Jackson Gurtler

100

0

100

9º

Amanda de Almeida Monte

90

0

90

10º

Katia Demuner Fanchiotti

90

0

90

11º

Ellen Gonzalez Sancio

90

0

90

12º

Jessica da Penha Marcelino

86

0

86

13º

Miguel Davi Sousa Demuner

84

0

84

14º

Goretti Aparecida Zanette
Souza

72

0

72

15º

Carlos Henrique Daher Junior

56

10

66

16º

Elias Sagrilo Barroso

50

0

50

17º

Flávia da Penha Gomes de
Assis

0

0

0

ELIMINADO: BIÓLOGO
NOME

JUSTIFICATIVA

Thayanna Scopel Pereira

Não Apresentou documento Comprobatório de Conclusão do Curso

CLASSIFICADOS: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
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PORTARIA CGAB Nº 278/2015 - FISCAL

Publicação Nº 30186

PORTARIA/CGAB Nº 278/2015
DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONTRATOS DO
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de
Santa Teresa-ES,
RESOLVE:
Art. 1.º Fica designado o Servidor abaixo relacionado para
ser fiscal do Contrato firmado pela Municipalidade:
I – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE ESPECÍFICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO:
a) SMED: Ronaldo Sérgio Dondoni – Processo: 14.642/2015.
Art. 2.º O Servidor responsável pela fiscalização deverá
informar à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos serviços prestados pela empresa contratada, propor as soluções e as sanções que forem cabíveis para a regularização
das faltas e defeitos observados.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se.

Classificação

Nome

Qualificação Profissional

Experiência
Profissional

Total

1º

Welington Sousa da Silva

0

220

220

2º

Robson Zanoni

0

168

168

3º

Santo Pereira de Melo

0

14

14

4º

Thaís Fagundes

0

8

8

5º

Leticia Celestrino

0

0

0

6º

Jaqueline Barbieri Thomaz

0

0

0

7º

Eduardo Nascimento Peronni

0

0

0

ELIMINADO: TÉCNICO EM EMIO AMBIENTE
NOME

JUSTIFICATIVA

Danielson Aleixo

Não apresentou comprovante de escolaridade em Técnico do Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do Município de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 20 de novembro de 2015.
ELIVANY GERALDINA ZAMPROGNO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do
Espírito Santo, em 20 de novembro de 2015.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 20-11-15

Publicação Nº 30195

RESUMO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 027/2014
CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.
CONTRATADA: Empresa Mil Cópias Comércio de Copiadoras
e Serviços Ltda - EPP.
DA FISCALIZAÇÃO: Alterar o item 8.1 da Cláusula Oitava,
que terá a seguinte redação:
8.1 A fiscalização dos serviços objeto deste Contrato, ficará a cargo do servidor Sr. Rafael Schneider, designado
através da Portaria CGAB nº 257/2015
PROCESSO: 14193/2015
Santa Teresa, 17 de novembro de 2015.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL

www.diariomunicipal.es.gov.br

23/11/2015 (Segunda-feira)

DOM/ES - Edição N° 391

Página 42

São Domingos do Norte
Prefeitura
CONTRATO N° 27/2015 - FMS

Publicação Nº 30159

Pregão Presencial Para Registro de Preços n° 14/2015, São
Dom. do Norte/ES, 13 de novembro de 2015.

RESUMO DO CONTRATO 27/2015. CONTRATANTE:
O fundo municipal de Saúde. CONTRATADO: Stop Car
Pneus Eireli Me. OBJETO: aquisição de pneus, todos de
fabricação nacional, para serem utilizados nos veículos
lotados no Fundo Municipal de Saúde deste município,
para atender ás necessidades dos munícipes. VIGÊNCIA:
31/12/2015. VALOR: R$ 5.240,00 Global. RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS: ficha: 11, 47, 83. AUTORIZAÇÃO:

José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal
Rosimary da Penha Gasparoni Comper
Secretaria Municipal de Saúde

São Gabriel da Palha
Prefeitura
DECRETO Nº 461/2015 - DESIGNA SUBSTITUTO

Publicação Nº 30183

DECRETO Nº 461, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015.
DESIGNA SUBSTITUTO
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 7483/
2015, de 11/11/2015, da Secretaria Municipal de Saúde,

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
Estado do Espírito Santo, em 18 de novembro de 2015.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo
NIVALDO COMETTI
Secretário Municipal de Administração

DECRETA:
Art. 1º - DESIGNAR a Senhora FRANCIELI ROCHA AVILA,
Matrícula 3459, Escriturária, Carreira V, Classe “D”, para
exercer interinamente, com remuneração, o cargo de Diretora do Departamento de Saúde, Padrão CC-2, da Secre-

LEI COMPLEMENTAR N.º 44-2015 - REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Publicação Nº 30168

Lei Complementar n 44, de 19 de novembro de
2015.
o

taria Municipal de Saúde, em virtude das férias e licença
maternidade da titular do cargo, a Senhora Karina Arrivabene, a partir de 09 de novembro de 2015.
Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de novembro de
2015.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município
de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações
Públicas Municipais e dá Outras Providências.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei:
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TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO

TÍTULO II
DO PROVIMENTO, VACÂNCIA, REMOÇÃO E PROMOÇÃO

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DO PROVIMENTO

Art. 1o Esta Lei Complementar institui o regime jurídico
único dos servidores públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas municipais.
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.
Art. 3o Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que
devem ser cometidas a um servidor.

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 7o São requisitos básicos para provimento em cargo
público:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o gozo dos direitos políticos;
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;

§ 1 Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros
e aos estrangeiros na forma da Lei, são criados por Lei,
com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em
comissão.

IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do
cargo;

§ 2o Os cargos de provimento em comissão se destinam a
atender encargos de direção, chefia ou assessoramento e
serão providos mediante livre escolha da autoridade competente de cada Poder.

VII - habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada.

§ 3o As nomeações para cargos em comissão deverão recair,
preferencialmente, em servidores efetivos do Município
ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional.

§ 2o Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado
o direito de se inscrever em concurso público para
provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis
com a deficiência de que são portadoras.

o

Art. 4o Os cargos de provimento efetivo serão organizados
em carreiras, admitindo-se a criação de cargos isolados,
quando necessário.
Parágrafo único. As carreiras serão organizadas observando-se a escolaridade e a qualificação profissional exigida,
bem como a natureza e a complexidade das atribuições a
serem exercidas por seus ocupantes, na forma prevista na
legislação específica.
Art. 5o Para os efeitos desta Lei considera-se:
I - Carreira: agrupamento de cargos equivalentes, de vencimentos iguais, escalonados em função da crescente valorização dos cargos;
II - Classe: o passo para o progresso de vencimentos do
servidor, na carreira, constituindo linha natural de sua promoção; e
III - Promoção Horizontal: a passagem do servidor para
um nível superior de remuneração, dentro do mesmo cargo e carreira.

V - a idade mínima de dezoito anos;
VI - aptidão física e mental; e

§ 1o As atribuições do cargo podem justificar a exigência
de outros requisitos estabelecidos em Lei.

§ 3o Lei específica, observada a legislação federal, poderá
definir os critérios para admissão de estrangeiros no serviço público.
Art. 8o O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada Poder.
Art. 9o São formas de provimento de cargo público:
I - nomeação;
II - readaptação;
III - reversão;
IV - reintegração; e
V - recondução.
SEÇÃO II
DA NOMEAÇÃO
Art. 10. A nomeação far-se-á:

Art. 6o Os vencimentos dos cargos públicos obedecerão a
padrões fixados em Lei.

I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo; e

Parágrafo único. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em Lei.

II - em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos de confiança vagos.
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Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente,
em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições
do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar
pela remuneração de um deles durante o período da interinidade.
Art. 11. A nomeação para cargo de provimento efetivo
depende de prévia habilitação em concurso público de
provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de
classificação e o prazo de sua validade.
Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o
desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela Lei que fixar as diretrizes
do sistema de carreira na Administração Pública Municipal
e seus regulamentos.
SEÇÃO III
DO CONCURSO PÚBLICO
Art. 12. O concurso será de provas ou de provas e títulos,
condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do
valor fixado no edital e ressalvadas as hipóteses de isenção
nele expressamente previstas.
Art. 13. O concurso público terá validade de até 2 (dois
) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual
período.
§ 1 O prazo de validade do concurso e as condições de sua
realização serão fixados em edital, que será publicado na
imprensa oficial do Município.
o

§ 2o Não se abrirá novo concurso enquanto houver
candidato aprovado em concurso anterior com prazo de
validade não expirado.
SEÇÃO IV
DA POSSE E DO EXERCÍCIO
Art. 14. A investidura em cargo público ocorrerá com a
posse, completando-se com o exercício.
Art. 15. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo
termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres,
as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo
ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente,
por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício
previstos em Lei.
§ 1 A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da
publicação do ato de provimento.
o

§ 2o A posse poderá dar-se mediante procuração específica.
§ 3o No ato da posse o servidor apresentará declaração de
bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração
quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou
função pública.
§ 4o Será tornado sem efeito o ato de provimento se a
posse não ocorrer no prazo previsto no § 1o deste artigo.
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Art. 16. A posse em cargo público dependerá de prévia
inspeção médica oficial.
Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for
julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.
Art. 17. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições
do cargo público ou da função de confiança.
§ 1o É de quinze dias o prazo para o servidor empossado
em cargo público para entrar em exercício, contados da
data da posse.
§ 2o O servidor será exonerado do cargo ou será tornado
sem efeito o ato de sua designação para função de
confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos
neste artigo.
§ 3o À autoridade competente do órgão ou entidade para
onde for nomeado ou designado o servidor compete darlhe exercício.
§ 4o O início do exercício de função de confiança coincidirá
com a data de publicação do ato de designação.
§ 5o Quando a posse em cargo de professor ocorrer
em época de férias escolares o exercício terá início na
data fixada para o começo das atividades docentes do
estabelecimento de ensino no qual for localizado o servidor.
Art. 18. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício
do exercício serão registrados no assentamento individual
do servidor.
Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao
seu assentamento individual.
Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho
fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos
cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal
de quarenta e quatro horas.
§ 1o O ocupante de cargo em comissão submete-se a
regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser
convocado sempre que houver interesse da Administração.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica a duração de
trabalho estabelecida em leis especiais.
Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado
para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio
probatório por período de 03 (três) anos, durante o qual a
sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para
o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:
I - assiduidade;
II - pontualidade;
III - disciplina;
IV - produtividade; e
V- responsabilidade;
§ 1o Quatro meses antes de findo o período do estágio
probatório, será submetida à homologação da autoridade
competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, sem
prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo.
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§ 2o A avaliação do desempenho do servidor deverá ser
concluída no prazo previsto no caput.

§ 2o O tempo em que o servidor estiver em exercício será
considerado para concessão da aposentadoria.

§ 3o O servidor não aprovado no estágio probatório será
exonerado ou reconduzido ao cargo anteriormente ocupado,
observado o disposto no parágrafo único do art. 27.

§ 3o Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá
suas atribuições como excedente, até a ocorrência de
vaga.

§ 4o O servidor em estágio probatório poderá exercer
quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções
de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade
de lotação, mas não poderá ser cedido a outro órgão ou
entidade.

Art. 25. Não poderá reverter o aposentado que já tiver
completado 70 (setenta) anos de idade.

§ 5o Ao servidor em estágio probatório somente poderá
ser concedida licença por motivo de doença em pessoa da
família, para o serviço militar, licença maternidade e paternidade e para atividade política, bem como afastamento
para o exercício de mandato eletivo.

SEÇÃO VIII
DA REINTEGRAÇÃO

§ 6o O estágio probatório ficará suspenso durante as
licenças por motivo de doença em pessoa da família ou
para atividade política e será retomado a partir do término
do impedimento.

Art. 26. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua
demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

SEÇÃO V

§ 1o Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor
ficará em disponibilidade, observado o disposto no Art. 28.

DA ESTABILIDADE

§ 2o Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual
ocupante será posto em disponibilidade.

Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e
empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá
estabilidade no serviço público ao completar 3 (três) anos
de efetivo exercício.
Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude
de sentença judicial transitada em julgado ou de processo
administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada
ampla defesa.

SEÇÃO IX
DA RECONDUÇÃO
Art. 27. Recondução é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:
I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo
ocupado no Município de São Gabriel da Palha; e
II - reintegração do anterior ocupante.

SEÇÃO VI
DA READAPTAÇÃO
Art. 23. Readaptação é a investidura do servidor em
cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou
mental verificada em inspeção médica.
§ 1o Se julgado incapaz para o serviço público, o
readaptando será aposentado.
§ 2o A readaptação será efetivada em cargo de atribuições
afins, respeitada a habilitação exigida, nível de
escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese
de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas
atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o
disposto no artigo 28.
SEÇÃO X
DA DISPONIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO
Art. 28. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade
far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em
cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o
anteriormente ocupado.
Art. 29. Será tornado sem efeito o aproveitamento e
cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em
exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por
junta médica oficial.

SEÇÃO VII
DA REVERSÃO

CAPÍTULO II
DA VACÂNCIA

Art. 24. Reversão é o retorno à atividade de servidor
aposentado por invalidez, quando junta médica oficial
declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria.
§ 1o A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo
resultante de sua transformação.

Art. 30. A vacância do cargo público decorrerá de:
I - exoneração;
II - demissão;
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III - readaptação;

Art. 37. Interrompem o exercício, para fins de promoção:

IV - aposentadoria;
VI - falecimento; e

I - afastamento das atribuições específicas do cargo, exceto quando convocado para exercer cargos em comissão
ou função de confiança, mesmo estando em estágio probatório;

VII - perda da função pública.

II - licença para tratar de interesses particulares;

V - posse em outro cargo inacumulável;

III - suspensão disciplinar;
Art. 31. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido
do servidor, ou de ofício.
Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:
I - quando não satisfeitas às condições do estágio probatório; e
II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em
exercício no prazo estabelecido.
Art. 32. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa
de função de confiança dar-se-á:
I - a juízo da autoridade competente; e

IV - licença médica superior a 90 (noventa) dias por biênio, exceto as licenças para acompanhamento da gestação, adoção, maternidade, paternidade, por acidente de
serviço e doenças graves especificadas em Lei; e
V - prisão determinada por autoridade competente.
Art. 38. Na avaliação do desempenho para fins de
promoção participará, obrigatoriamente:
I - um representante do Departamento de Recursos Humanos; e
II - um superior hierárquico do servidor.

II - a pedido do próprio servidor.
CAPÍTULO III

TÍTULO III
DOS DIREITOS E VANTAGENS

DA REMOÇÃO
Art. 33. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido
ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem
mudança de sede.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:
I - de ofício, no interesse da Administração; e
II - a pedido, a critério da Administração.
CAPÍTULO IV
DA PROMOÇÃO
Art. 34. A promoção é a passagem do servidor ocupante de
um cargo efetivo à classe imediatamente superior dentro
da mesma carreira, ou ao nível imediatamente superior
dentro da mesma classe, conforme a organização adotada
no quadro de pessoal.
Art. 35. Os procedimentos para avaliação objetivando a
promoção são aqueles estabelecidos nos regulamentos
editados no âmbito dos respectivos Poderes.
Art. 36. Serão objeto de avaliação para a promoção os
seguintes fatores:
I - assiduidade;
II - pontualidade;
III - disciplina;
IV - produtividade;
V- responsabilidade; e
VI - realização de estudos que visem capacitação profissional.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 39. O servidor terá direito a:
I - irredutibilidade de vencimentos;
II - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
III - remuneração do trabalho noturno superior do diurno;
IV - salário família;
V - duração do trabalho normal não superior a trinta e seis
horas semanais para os servidores administrativos e quarenta e quatro horas para os demais;
VI - jornada de seis horas para o trabalho realizado em
turno único;
VII - a remuneração do serviço extraordinário superior, no
mínimo, em cinquenta por cento do normal;
VIII - repouso semanal remunerado, preferencialmente
aos domingos;
IX - o gozo de férias anuais remuneradas com cinquenta
por cento a mais do vencimento normal;
X - licença gestante, sem prejuízo do cargo e de remuneração, de 180 (cento e oitenta) dias;
XI - licença paternidade de 5 (cinco) dias;
XII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
normas de saúde, higiene e segurança do trabalho;
XIII - adicional de remuneração para as atividades insalubres ou perigosas; e
XIV - a livre associação profissional ou sindical.
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§ 1o O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao
correspondente a dez por cento da remuneração, provento
ou pensão.

Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo
exercício de cargo público, com valor fixado em Lei.

§ 2o Quando o pagamento indevido houver ocorrido no
mês anterior ao do processamento da folha, a reposição
será feita imediatamente, em uma única parcela.

Parágrafo único. O vencimento do cargo efetivo, acrescido
das vantagens de caráter permanente, é irredutível.

§ 3o As reposições e indenizações ao erário deverão ser corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento.

Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em Lei.

Art. 46. O servidor em débito com o erário, que for
demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou
disponibilidade cassada, sofrerá o desconto integral do
débito em suas verbas rescisórias.

Parágrafo único. Nenhum servidor receberá remuneração
inferior ao salário mínimo.

Parágrafo único. Havendo débito remanescente, o servidor
terá o prazo de sessenta dias para quitá-lo, sob pena de
sua inscrição em dívida ativa.

Art. 42. Nenhum servidor de qualquer dos Poderes Municipais e Administração Indireta poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior ao
subsídio do Prefeito Municipal.
§ 1 Excluem-se do teto de remuneração as seguintes vantagens:

CAPÍTULO III
DAS VANTAGENS

o

I - décimo terceiro salário;

Art. 47. Além do vencimento, poderão ser pagas ao
servidor as seguintes vantagens:

II - adicional pelo exercício de atividades insalubres ou
perigosas;

I - indenizações;

III - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

III - adicionais.

IV - adicional noturno; e

§ 1o As indenizações não se incorporam ao vencimento ou
provento para qualquer efeito.

V - adicional de férias.
§ 2o Não se acumula para efeito de cálculo com a remuneração mensal as vantagens constantes no inciso I e V do
parágrafo primeiro.
Art. 43. O servidor perderá:
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem
motivo justificado; e

II - gratificações; e

§ 2o As gratificações e os adicionais incorporam-se ao
vencimento ou provento, nos casos e condições indicados
em Lei.
Art. 48. As vantagens pecuniárias não serão computadas,
nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer
outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo
título ou idêntico fundamento.

II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos e às saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário a ser estabelecida pela chefia imediata.
Art. 44. Salvo por imposição legal ou mandado judicial,
nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou
provento.
§ 1o O vencimento, a remuneração e o provento não serão
objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos
de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.
§ 2o Mediante autorização firmada pelo servidor, poderá
haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

SEÇÃO I
DAS INDENIZAÇÕES
Art. 49. Constituem indenizações ao servidor:
I - diárias para alimentação;
II - diárias para pernoites; e
III - transporte.
Art. 50. (VETADO)
SUBSEÇÃO I

Art. 45. As reposições e indenizações ao erário serão
previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado
ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo
de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do
interessado.

DAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO
Art. 51. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do
Município em caráter eventual ou transitório para outro
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ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a
diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com alimentação, sem prejuízo do transporte
fornecido pelo Município, conforme dispuser em Lei específica e regulamento.
§ 1o A diária será concedida por dia de afastamento, desde
que o período de afastamento seja superior a 6 (seis)
horas ininterruptas, não sendo devida quando a Administração ou outro ente custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.
§ 2o O valor e a forma de concessão das diárias serão fixados em regulamento expedido pelos Poderes Executivo
e Legislativo.
Art. 52. O servidor que receber diárias e não se afastar
da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las,
integralmente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede
em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo
previsto no caput.
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SEÇÃO II
DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
Art. 56. Além do vencimento e das vantagens previstas
nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes
gratificações, adicionais e benefícios:
I - gratificação pelo exercício de função de direção, chefia
e assessoramento;
II - gratificação pelo exercício de cargo em comissão;
III - décimo terceiro salário;
IV - gratificação pela execução ou colaboração de trabalhos técnicos ou científicos, fora das atribuições normais
do cargo;
V - gratificação de produtividade;
VI - gratificação de nível superior;
VII - gratificação de qualificação;
VIII - gratificação por encargo de curso, concurso ou processo seletivo;
IX - adicional por tempo de serviço;

SUBSEÇÃO II
DAS DIÁRIAS PARA PERNOITES

X - adicional de assiduidade;
XI - adicionais de insalubridade ou periculosidade;
XII - adicional por serviço extraordinário;

Art. 53. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do
Município em caráter eventual ou transitório para outro
ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à
pernoites destinados a indenizar as parcelas de despesas
extraordinárias com pousada, conforme dispuser lei específica e regulamento.
Parágrafo único. O pernoite não será devido quando a Administração ou outro ente custear, por meio diverso, as
despesas extraordinárias com pousada ou quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede do Município.
Art. 54. O servidor que receber pernoites e não se afastar
da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las
integralmente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede
em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as pernoites recebidas em excesso, no prazo
previsto no caput.
SUBSEÇÃO III
DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
Art. 55. Conceder-se-á indenização de transporte ao
servidor que realizar despesas com a utilização de meio
próprio de locomoção, inclusive por pagamento de
pedágios, para a execução de serviços externos, por força
das atribuições próprias do cargo, ou que for designado
conforme se dispuser em lei específica e regulamento.
Parágrafo único. Quando o servidor se locomover por qualquer meio de transporte em centros urbanos para a execução de serviços, também será indenizado.

XIII - adicional noturno;
XIV - adicional de férias;
XV - salário família;
XVI - auxílio-doença;
XVII - auxílio-funeral;
XVIII - benefício por morte ou invalidez permanente; e
XIX - benefício por aposentadoria.
SUBSEÇÃO I
DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE
DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO
Art. 57. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido
em função de direção, chefia ou assessoramento é devida
gratificação pelo seu exercício.
Art. 58. Não perderá a gratificação de função o servidor
que se ausentar em virtude de férias, luto, casamento,
licença maternidade e paternidade ou doença comprovada.
SUBSEÇÃO II
DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO
DE CARGO EM COMISSÃO
Art. 59. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido
em cargo de provimento em comissão é devida gratificação
pelo seu exercício.
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§ 1o A gratificação será concedida ao servidor que, investido em cargo de provimento em comissão, optar pelo vencimento do seu cargo efetivo.
§ 2o A gratificação a que se refere este artigo corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do vencimento
do cargo em comissão ocupado.

Art. 60. Não perderá a gratificação de função o servidor
que se ausentar em virtude de férias, luto, casamento,
licença maternidade e paternidade ou doença comprovada.
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SUBSEÇÃO IV
DA GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO
OU COLABORAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS
OU CIENTÍFICOS, FORA DAS
ATRIBUIÇÕES NORMAIS DO CARGO
Art. 66. A gratificação pela execução ou colaboração em
trabalhos técnicos ou científicos será arbitrada previamente
pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara, em
Valores de Referência de São Gabriel da Palha (VRSGP),
aos servidores efetivos designados para este fim.
§ 1o (VETADO)

SUBSEÇÃO III
DO TERCEIRO SALÁRIO

Art. 61. O décimo terceiro salário corresponde a 1/12 (um
doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no
mês do seu aniversário, por mês de exercício no respectivo
ano.
Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze)
dias será considerada como mês integral.

§ 2o A gratificação será arbitrada e paga ao servidor de forma única, quando o trabalho técnico ou científico não for
superior a 3 (três) meses ou de forma mensal, quando o
trabalho técnico ou científico demonstrar alta complexidade, juntamente com os vencimentos do mês, pelo período
que perdurar a execução dos trabalhos, não o incorporando em nenhuma hipótese para quaisquer efeitos legais.
§ 3o A designação de servidor ou comissão para a execução ou colaboração em trabalhos técnicos ou científicos
será designada por Portaria do Chefe do Poder a que estiver vinculado o servidor, que estabelecerá o valor da gratificação e o período de duração dos trabalhos, sendo ato
nulo a Portaria que não conter essas informações.

Art. 62. O décimo terceiro salário será paga juntamente
com a folha de pagamento do mês de aniversário do servidor.

§ 4o Poderá ser expedido regulamento para disciplinar a
forma de execução dos serviços, a periodicidade para recebimento da gratificação, o prazo para conclusão e a liquidação da despesa.

§ 1o O décimo terceiro salário será pago em valor correspondente à remuneração percebida pelo servidor no mês
de seu aniversário, tendo direito a diferença salarial no
decorrer do ano a ser pago até o dia 20 (vinte) de dezembro, decorrentes de incorporação de gratificações adicionais de tempo de serviço, aumento de salário (promoção
por avaliação) e outras gratificações, considerando como
base para pagamento da diferença da gratificação natalina
os vencimentos do mês de dezembro de cada exercício.

§ 5o O relatório mensal de desenvolvimento dos trabalhos
será entregue no Departamento de Recursos Humanos até
o dia 18 (dezoito) de cada mês para inclusão na folha de
pagamento e será firmado pelo respectivo Secretário responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos trabalhos da Comissão, devendo constar:

§ 2o Em caso de posse do servidor após o mês do seu aniversário, o pagamento da gratificação natalina referente
ao ano da admissão será feito excepcionalmente no mês
de dezembro, proporcional aos meses de efetivo exercício.

Art. 63. Havendo exoneração, demissão, aposentadoria,
falecimento, afastamento para exercício de mandato eletivo ou licença para tratar de interesses particulares o
servidor perceberá seu décimo terceiro salário, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês do afastamento.

Art. 64. O décimo terceiro salário não será considerado
para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

Art. 65. O disposto nesta Subseção também é aplicável ao
servidor celetista estável, admitido na forma do Art. 19 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

I - o nome de cada servidor;
II - relatório mensal em sua fase/etapa de elaboração; e
III - o valor a ser pago a cada servidor.
§ 6o A gratificação prevista no caput não se incorpora ao
vencimento do servidor para qualquer efeito e não poderá
ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras
vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da
aposentadoria e das pensões.
SUBSEÇÃO V
DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE
Art. 67. A Gratificação de Produtividade será concedida
a servidores que forem designados para o exercício de
atividades do serviço público municipal, que necessitem ser
intensificadas por razões de interesse público, ou que se
justifiquem pelos princípios da economicidade e eficiência,
desde que possam ser mensuradas objetivamente, de
preferência por cálculos matemáticos.
§ 1o Os casos de concessão da gratificação de produtividade a que se refere o caput do presente artigo, bem como o
seu valor, serão estabelecidos por Lei específica.
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§ 2o A gratificação por produtividade não se incorpora ao
vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e
não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos
proventos da aposentadoria e das pensões.
SUBSEÇÃO VI
DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
Art. 68. A Gratificação de Nível Superior será devida
aos servidores ocupantes de cargos de provimento
efetivo dos quadros de pessoal dos Poderes Executivo
e Legislativo, em razão dos conhecimentos adicionais
adquiridos em cursos de graduação, observando-se os
critérios e procedimentos estabelecidos nesta Lei.
§ 1o É vedada a concessão da Gratificação de Nível
Superior:
I - ao pessoal do magistério, que conta com o Estatuto e
Quadro de Carreira específico; e
II - Quando o curso de graduação constituir requisito especificado em edital de concurso público para ingresso no
respectivo cargo efetivo.
§ 2 A percepção da Gratificação de Nível Superior não
implicará direito do servidor em exercer atividades vinculadas ao curso, quando diversas das atribuições de seu
cargo efetivo.
o

§ 3 A Gratificação de Nível Superior decorrente de habilitação em curso de graduação será devida no percentual de
10% (dez por cento) do vencimento do cargo.
o

§ 4o A Gratificação prevista no parágrafo anterior será
paga de forma contínua, mensalmente, tendo sua concessão inicial atrelada a requerimento do interessado, não
sendo cumulativo, e não terá caráter retroativo.
§ 5o Dos valores a serem pagos a título de Gratificação de
Nível Superior serão descontados e recolhidos na forma
da Lei o percentual destinado a contribuição ao Regime
Próprio de Previdência e demais impostos e contribuições
compulsórias.
§ 6o O servidor que na data da concessão de sua aposentadoria computar o tempo mínimo de 60 (sessenta) meses
de contribuição ao Regime Próprio de Previdência sobre a
Gratificação de Nível Superior, fará jus a sua incorporação
aos seus proventos de aposentadoria.
§ 7o O servidor que no interstício de tempo entre a vigência da presente Lei até a data da concessão de sua
aposentadoria não computar com o tempo mínimo estipulado no parágrafo anterior, poderá autorizar mediante
requerimento formulado ao Chefe de cada Poder, conforme
o caso, a realizar o cálculo da contribuição complementar
e promover seu respectivo desconto sobre o valor apurado
da Gratificação de Nível Superior e nos percentuais fixados em Lei, sobre as contribuições pessoais e patronais, a
fim de completar o período mínimo contributivo e atingir
sua integralidade para incorporação aos seus proventos de
aposentadoria.
Art. 69. A Gratificação de Nível Superior será devida a
partir da apresentação do diploma de graduação ou outro
documento idôneo, acompanhado do respectivo histórico
escolar, desde que em consonância com a legislação
específica do Ministério da Educação - MEC, vigente à
época da conclusão do curso.
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§ 1o A autenticação dos documentos exigidos no caput poderá ser feita pela unidade responsável por seu recebimento, à vista do original.
§ 2o A apresentação de novos certificados ou diplomas que
motivarem a concessão de percentual já adquirido pelo
servidor servirá apenas para fins de registro em seu assentamento funcional.
§ 3o Os diplomas de graduação deverão ser expedidos
por instituições credenciadas pelo Ministério da Educação,
para atuarem no nível educacional exigido, devendo constar, obrigatoriamente, as informações previstas em legislação específica.
§ 4o Os diplomas de graduação deverão ser expedidos por
universidades ou por instituições não universitárias desde
que registrados em universidades indicadas pelo Conselho
Nacional de Educação devendo constar, obrigatoriamente,
as informações previstas em legislação específica.
§ 5o Os diplomas de cursos de graduação realizados
no exterior devem ser reconhecidos e registrados por
universidades brasileiras credenciadas para oferecer
cursos na mesma área de conhecimento ou em área afim.
SUBSEÇÃO VII
DA GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO
Art. 70. A Gratificação de Qualificação será devida
aos servidores ocupantes de cargos de provimento
efetivo dos Quadros de Pessoal dos Poderes Executivo
e Legislativo, em razão dos conhecimentos adicionais
adquiridos em cursos de especialização lato sensu, de
mestrado ou de doutorado, realizados em áreas de
interesse dos órgãos dos respectivos Poderes após seu
ingresso no serviço público municipal observando-se os
critérios e procedimentos estabelecidos nesta Lei.
§ 1o Consideram-se áreas de interesse dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, aquelas necessárias ao
cumprimento da missão institucional, relacionadas aos
serviços de doutrina e jurisprudência nos ramos do Direito relacionados à Administração Pública, Processo Legislativo, Planejamento e Gestão Estratégica de Pessoas, de
Processos, de Projetos, da Informação e do Conhecimento,
Gestão Pública Municipal, Material e Patrimônio, Compras,
Licitações e Contratos; Orçamento e Finanças; Controle
Interno, Auditoria, Tecnologia da Informação e Comunicação, Saúde, Engenharia, Arquitetura, além das vinculadas
a especialidades peculiares, bem como aquelas que venham a surgir no interesse do serviço público.
§ 2o Na concessão da Gratificação de Qualificação observar-se-ão as áreas de interesse em conjunto com as
atribuições do cargo efetivo ou com as atividades desempenhadas pelo servidor efetivo em exercício de cargo em
comissão ou de função comissionada, na condição de titular ou substituto.
§ 3o É vedada a concessão da Gratificação de Qualificação:
I - ao pessoal do magistério, que conta com o Estatuto e
Quadro de Carreira específico;
II - Quando os cursos de especialização lato sensu, de
mestrado ou de doutorado, constituir requisito especificado em edital de concurso público para ingresso no respectivo cargo efetivo; e
III - Quando os cursos de especialização lato sensu, de
mestrado ou de doutorado forem concluídos em data antewww.diariomunicipal.es.gov.br
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rior ao ingresso do servidor em efetivo exercício no serviço
público.

c) título da monografia ou do trabalho de conclusão do
curso e nota ou conceito obtido; e

§ 4o A percepção da Gratificação de Qualificação não implicará direito do servidor em exercer atividades vinculadas
ao curso, quando diversas das atribuições de seu cargo
efetivo.

d) citação do ato legal de credenciamento da instituição.

§ 5 A Gratificação de Qualificação decorrente de cursos de
especialização lato sensu, de mestrado ou de doutorado
será devido nos seguintes percentuais, incidentes sobre o
respectivo vencimento básico do servidor:
o

I - 10,00% (dez por cento), em se tratando de especialização;
II - 12,00% (doze por cento), em se tratando de mestrado; e
III - 15,00% (quinze por cento), em se tratando de doutorado.
§ 6o O adicional previsto no parágrafo anterior será pago
de forma continuada, mensalmente, tendo sua concessão
inicial atrelada a requerimento do interessado, não sendo
cumulativo, ocasionando que o adicional de maior valor
elimina o anterior e não terá caráter retroativo.
§ 7o Dos valores a serem pagos a título de Gratificação
de Qualificação serão descontados e recolhidos na forma
da Lei o percentual destinado a contribuição ao Regime
Próprio de Previdência, demais impostos e contribuições
compulsórias.
§ 8o O servidor que na data da concessão de sua aposentadoria computar o tempo mínimo de 60 (sessenta) meses
de contribuição ao Regime Próprio de Previdência sobre a
Gratificação de Qualificação, fará jus a sua incorporação
aos seus proventos de aposentadoria.
§ 9o O servidor que no interstício de tempo entre a vigência da presente lei até a data da concessão de sua aposentadoria não computar com o tempo mínimo estipulado
no parágrafo anterior, poderá autorizar mediante requerimento formulado ao Chefe de cada Poder, conforme o
caso, a realizar o cálculo da contribuição complementar e
promover seu respectivo desconto sobre o valor apurado
da Gratificação de Qualificação e nos percentuais fixados
em Lei, sobre as contribuições pessoais e patronais, a fim
de completar o período mínimo contributivo e atingir sua
integralidade para incorporação aos seus proventos de
aposentadoria.
Art. 71. A Gratificação de Qualificação decorrente de
cursos de especialização lato sensu, de mestrado ou de
doutorado será devido a partir da vigência da presente Lei,
mediante apresentação do certificado de especialização,
acompanhado do respectivo histórico escolar, ou do
diploma de mestrado ou de doutorado, ou outro documento
idôneo, desde que em consonância com a legislação
específica do Ministério da Educação - MEC, vigente à
época da conclusão do curso.
§ 1o Os certificados de conclusão de cursos de especialização lato sensu devem mencionar a área de conhecimento
do curso e ser acompanhados do respectivo histórico escolar, do qual devem constar, obrigatoriamente:
a) relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito
obtido pelo aluno e nome e qualificação dos professores
por elas responsáveis;
b) período e local em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo trabalho acadêmico;

§ 2o A autenticação dos documentos exigidos no caput,
poderá ser feita pela unidade responsável por seu recebimento, à vista do original, não sendo válidas declarações,
certidões ou, nos casos de mestrado e de doutorado, certificados de conclusão de cursos.
§ 3o A apresentação de novos certificados ou diplomas que
motivarem a concessão de percentual já adquirido pelo
servidor servirá apenas para fins de registro em seus assentamentos funcionais.
§ 4o Os certificados de cursos de especialização deverão
ser expedidos por instituições credenciadas pelo Ministério
da Educação para atuarem no nível educacional exigido,
devendo constar, obrigatoriamente, as informações previstas em legislação específica.
§ 5o Os diplomas deverão ser expedidos por universidades
ou por instituições não universitárias desde que registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de
Educação.
§ 6o Os diplomas de cursos de mestrado e de doutorado
realizados no exterior devem ser reconhecidos e registrados por universidades brasileiras credenciadas para oferecer cursos na mesma área de conhecimento ou em área
afim.
§ 7o Somente serão aceitos cursos de especialização com
duração de no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas.
§ 8o O servidor cedido para outros órgãos fora dos Poderes
Municipais não perceberá o adicional durante o seu afastamento.
SUBSEÇÃO VIII
DA GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO, CONCURSO OU PROCESSO SELETIVO
Art. 72. A gratificação por encargo de curso, concurso ou
processo seletivo é devida ao servidor que, em caráter
eventual:
I - atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no
âmbito da administração pública municipal;
II - participar de banca examinadora para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração
de questões de provas ou para julgamento de recursos
intentados por candidatos;
III - participar da logística de preparação e de realização
de concurso público ou de processo seletivo simplificado
envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado; e
IV - participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de
concurso público ou de processo seletivo ou supervisionar
essas atividades.
§ 1o Os critérios de concessão e os limites da gratificação
de que trata este artigo serão fixados em regulamento,
observados os seguintes parâmetros:
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I - (VETADO)
II - O servidor não poderá participar em mais de dois concursos ou processos seletivos simultâneos ou sucessivos;
III - O servidor não poderá participar em mais de quatro
concursos ou processos seletivos anuais; e
IV - A gratificação somente será paga se as atividades
forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de
que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a
jornada de trabalho.
§ 2o A gratificação por encargo de curso ou concurso não
se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para
qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de
cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins
de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões.
SUBSEÇÃO IX
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
Art. 73. O adicional por tempo de serviço será concedido ao servidor efetivo, por quinquênio de efetivo exercício
prestado ao serviço público.
§ 1o O cálculo do adicional será calculado sobre o vencimento
na seguinte forma: até o terceiro quinquênio, 5 (cinco) por
cento por quinquênio; a partir do quarto quinquênio, 10
(dez) por cento por quinquênio,
§ 2o O servidor efetivo que atingir os requisitos para
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, não
terá mais direito a um novo adicional.
§ 3o Na hipótese de acumulação legal, o servidor fará jus
ao adicional por ambos os cargos.
§ 4o A apuração do quinquênio será feita em dias e o total
convertido em anos, considerados estes sempre como 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias.
§ 5o O adicional instituído por esta Lei será devido e pago a
partir do dia imediato àquele em que o servidor completar
o quinquênio.
§ 6o O adicional por tempo de serviço não será computado
para o cálculo de qualquer vantagem pecuniária por
regime especial de trabalho, ainda que incorporada aos
vencimentos para todos os efeitos legais.
§ 7o Estando o servidor efetivo, no exercício de cargo comissionado, fará jus ao Adicional calculado sobre o vencimento pela qual fez opção.
SUBSEÇÃO X
DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
Art. 74. O adicional de assiduidade será concedido ao
servidor efetivo, em caráter permanente, após cada 10
(dez) anos contínuos de efetivo exercício no serviço público municipal de São Gabriel da Palha, iniciando-se a contagem do prazo a partir da entrada em exercício.
§ 1o O adicional de assiduidade corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, observado o
limite máximo de 75% (setenta e cinco por cento).
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§ 2o Na hipótese de acumulação legal o servidor fará jus ao
adicional de assiduidade em relação a cada um dos cargos
acumulados.
§ 3o O servidor efetivo que atingir os requisitos para
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição não
terá direito a uma nova assiduidade.
§ 4o O servidor efetivo investido em cargo de provimento
em comissão fará jus ao adicional de assiduidade, que será
calculado sobre o vencimento pelo qual fez opção.
§ 5o A concessão do adicional de assiduidade será processada e formalizada pelo Departamento de Recursos Humanos, depois de verificado se foram satisfeitos os requisitos
legalmente exigidos.
§ 6o Para fins de incidência do imposto de renda na fonte
e na declaração de rendimentos, serão considerados como
indenizações isentas os pagamentos efetuados a título de
adicional de assiduidade.
Art. 75. Será interrompido o exercício para o fim de concessão de adicional de assiduidade quando o servidor, no
período aquisitivo:
I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;
II - faltar ao serviço injustificadamente por mais de 30
(trinta) dias contínuos ou intercalados; e
III - sofrer condenação a pena privativa de liberdade por
sentença definitiva.
Art. 76. Suspenderá o exercício para o fim de concessão
de adicional de assiduidade o afastamento do cargo em
virtude de:
I - licença para tratamento de saúde por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias contínuos ou intercalados, exceto
nos casos de acidente em serviço, de doença profissional
ou de doenças graves previstas no artigo 104, parágrafo
único;
II - licença por motivo de doença em pessoa da família por
prazo superior a 90 (noventa) dias contínuos ou intercalados;
III - licença para tratar de interesses particulares; e
IV - (VETADO)
SUBSEÇÃO XI
DOS ADICIONAIS PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES
INSALUBRES OU PERIGOSAS
Art. 77. Os servidores que trabalhem com habitualidade
em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de morte,
fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo
efetivo.
§ 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade
e de periculosidade deverá optar por um deles.
§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade
cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que
deram causa a sua concessão.
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§ 3o O adicional de insalubridade ou periculosidade não se
incorpora ao vencimento do servidor para qualquer efeito
e não poderá ser utilizado como base de cálculo para
quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo
dos proventos da aposentadoria e das pensões.
Art. 78. Haverá permanente controle da atividade de
servidores em operações ou locais considerados insalubres
ou perigosos.
Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será
afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das
operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas
atividades em local salubre e em serviço não penoso e não
perigoso.
Art. 79. Na concessão dos adicionais de insalubridade e de
periculosidade serão observadas as situações estabelecidas
em legislação específica, inclusive o valor base sobre o
qual incidirá o adicional.
SUBSEÇÃO XII
DO ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
Art. 80. O serviço extraordinário será remunerado com
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à
hora normal de trabalho.
§ 1o É vedado conceder adicional por serviço extraordinário
com objetivo de remunerar outros serviços ou demais
encargos.
§ 2o O exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada exclui a gratificação por serviços
extraordinários.
Art. 81. Somente será permitido serviço extraordinário
para atender a situações excepcionais e temporárias,
respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas diárias e 48
(quarenta e oito) horas mensais.
Parágrafo único. O Ato que autorizar o serviço extraordinário deverá estabelecer qual a tarefa a ser executada.
Art. 82. O adicional por serviço extraordinário não se incorpora ao vencimento do servidor para qualquer efeito e
não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos
proventos da aposentadoria e das pensões.
SUBSEÇÃO XIII
DO ADICIONAL NOTURNO
Art. 83. Para os efeitos desta Lei, o Adicional Noturno devido em qualquer dos Poderes e Administração Indireta,
será pago aos servidores que exercerem suas respectivas
funções no horário compreendido entre 22 (vinte e duas)
horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, acrescido o valor hora de 30% (trinta por cento), observadas as
seguintes condições:
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I - Elaboração de relatório constando o horário de trabalho de cada servidor exercido na respectiva Unidade Administrativa, a ser encaminhado para a Secretaria Geral
no âmbito do Poder Legislativo ou a Secretaria Municipal
de Administração, no âmbito do Poder Executivo ou aos
dirigentes das Autarquias, no âmbito da Administração Indireta; e
II - Justificativa da necessidade de prestação do trabalho do servidor em horário noturno, subscrita pela Chefia
Imediata, exceto para os cargos em que a prestação do
serviço noturno é inerente às suas funções.
§ 1o O valor da hora será calculada de acordo com o vencimento do cargo efetivo e não incluirá nenhuma vantagem
transitória ou indenizatória, exceto ao serviço extraordinário disciplinado nesta Lei, se prestado no horário noturno.
§ 2o O Adicional pela execução de trabalho noturno não se
incorpora ao vencimento do servidor para qualquer efeito, sobre o descanso semanal remunerado, férias e 13.º
(décimo terceiro) salário e não poderá ser utilizada como
base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive
para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das
pensões.
§ 3o Excetua-se do parágrafo anterior o vencimento, o descanso semanal remunerado, férias e 13.º (décimo terceiro)
salário do servidor no cargo efetivo, em que a prestação
de serviço noturno é inerente as suas funções, hipótese
em que incidirá contribuição para o regime próprio de Previdência Social, nos termos da Legislação Previdenciária
do Município, demais impostos e contribuições compulsórias e integrará a respectiva remuneração e os proventos
de aposentadoria e pensão.
§ 4o O servidor efetivo, em que a prestação de serviço
noturno é inerente as suas funções, que na data da concessão de sua aposentadoria computar o tempo mínimo
de 60 (sessenta) meses de contribuição ao Regime Próprio
de Previdência sobre o adicional pela execução de trabalho
noturno, fará jus a sua incorporação aos seus proventos
de aposentadoria.
§ 5o O servidor efetivo, em que a prestação de serviço
noturno é inerente as suas funções, que no interstício de
tempo entre a vigência da presente Lei até a data da concessão de sua aposentadoria não computar com o tempo
mínimo estipulado no parágrafo anterior, poderá autorizar
mediante requerimento formulado ao Chefe de cada Poder,
conforme o caso, a realizar o cálculo da contribuição complementar e promover seu respectivo recolhimento sobre
o valor apurado do adicional pela execução de trabalho
noturno e nos percentuais fixados em Lei, sobre as contribuições pessoais e patronais, a fim de completar o período
mínimo contributivo e atingir sua integralidade para incorporação aos seus proventos de aposentadoria.
§ 6o O adicional pela prestação do serviço noturno não
será extensivo aos:
I - agentes políticos, incluídos os Secretários Municipais;
II - ocupantes de cargos em comissão, função comissionada e função gratificada; e
III - pessoal do magistério, que possuem Estatuto e Plano
de Carreira específico.
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SUBSEÇÃO XIV
DO ADICIONAL DE FÉRIAS
Art. 84. Independentemente de solicitação, será pago ao
servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente
a 50% (cinquenta por cento) da remuneração do período
das férias.
§ 1o O adicional de férias será calculado com base nos
vencimentos recebidos pelo servidor no período aquisitivo
das férias.
§ 2 No caso de o servidor exercer função de direção,
chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão,
a respectiva vantagem será considerada no cálculo do
adicional de que trata este artigo, proporcionalmente ao
período ocupado.
o

SUBSEÇÃO XIV-A
DAS FÉRIAS-PRÊMIO
Art. 84-A. Serão concedidas férias-prêmio de 06 (seis)
meses, com todos os direitos e vantagens do cargo, ao
servidor em atividade que as requerer, após cada 10 (dez)
anos de efetivo exercício no serviço público municipal de
São Gabriel da Palha.
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Art. 88. O direito à cota do salário-família será paga independente da produção ou do número de dias efetivamente
trabalhados.
§ 1o A cota do salário-família é devida proporcionalmente
aos dias trabalhados nos meses de admissão e demissão
do servidor.
§ 2o Não incidirá sobre o salário-família:
I - qualquer contribuição, ainda que para fim de previdência social;
II - qualquer desconto, nem ser objeto de transação e consignação em folha de pagamento, nem sobre ele será baseado qualquer contribuição; e
III - qualquer tipo de penalidade.
Art. 89. O servidor ativo ou inativo está obrigado a
comunicar ao Departamento de Recursos Humanos, dentro
de 15 (quinze) dias, qualquer alteração que se verifique na
situação dos dependentes, da qual decorra supressão ou
redução do salário-família.
Parágrafo único. A inobservância desta disposição
submeterá o servidor à restituição ao erário do valor
recebido indevidamente, além das sanções disciplinares
cabíveis.

Parágrafo único. O servidor efetivo, investido em cargo de
provimento em comissão, terá os direitos e vantagens a
que se refere o presente artigo, calculada sobre o vencimento que optar, observado os prazos desta lei.

DO AUXÍLIO-DOENÇA

SUBSEÇÃO XV

Art. 90. Após 12 (doze) meses consecutivos de licença
para tratamento de saúde, em consequência de doença
profissional, de acidente em serviço ou de doença grave,
contagiosa ou

DO SALÁRIO FAMÍLIA
Art. 85. Salário-família é o auxílio pecuniário, variável em
função do número de dependentes, à qual tem direito o
servidor nos termos da Constituição Federal, definido pelo
teto estabelecido na presente Lei.

SUBSEÇÃO XVI

incurável especificada nesta Lei, o servidor terá direito a
um mês de vencimento, a título de auxílio-doença.
SUBSEÇÃO XVII

Art. 86. O valor da cota do salário-família por filho ou
equiparado até 18 (dezoito) anos de idade ou inválido de
qualquer idade será calculado no percentual de 2% (dois
por cento) sobre o valor do menor vencimento base pago
pelo Município.
§ 1o Compreende-se como filho aquele que esteja sob a
guarda e responsabilidade do servidor, mediante autorização judicial.
§ 2o O salário-família será pago juntamente com os vencimentos ou remuneração mensal do servidor.
§ 3o As quotas do salário-família não se incorporarão, para
nenhum efeito, ao salário ou remuneração devido ao servidor.
Art. 87. Quando ambos os pais forem servidores
municipais, ativos ou inativos, o salário-família será
concedido a ambos, na proporção de 50% (cinquenta por
cento) para cada um, da vantagem a que tem direito.
Parágrafo único. Se o casal a que trata o presente artigo
não viver em comum, fará jus ao salário família àquele que
tiver o filho sob a sua guarda e responsabilidade.

DO AUXÍLIO-FUNERAL
Art. 91. O auxílio-funeral é devido à família do servidor
falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente
a um mês da remuneração ou provento.
§ 1o No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será
pago somente em razão do cargo de maior remuneração.
§ 2o No caso de servidor efetivo no exercício de cargo em
comissão, o auxílio será pago com base no vencimento que
o servidor optou, acrescido, se for o caso, da gratificação
a que se faz jus.
Art. 92. O auxílio será pago à pessoa da família que houver custeado o funeral, mediante prova de despesa.
Parágrafo único. Se o funeral for custeado por terceiro,
este será indenizado, mediante prova de despesa.
Art. 93. Não será devido o auxílio quando o funeral for
custeado pela Administração Pública.
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Art. 94. Em caso de falecimento de servidor em serviço
fora do local de trabalho, as despesas de transporte do
corpo correrão à conta de recursos do Município.

§ 2o Não terá direito a férias e nem ao respectivo adicional
o servidor que durante o período de sua aquisição
permanecer em gozo de licença para tratar de assuntos
particulares.

SUBSEÇÃO XVIII

§ 3o As férias serão reduzidas a vinte dias quando o servidor contar, no período aquisitivo, com mais de nove (09)
faltas não justificadas ao serviço.

DO BENEFÍCIO POR MORTE OU
INVALIDEZ PERMANENTE
Art. 95. O benefício por invalidez permanente, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), é devido ao servidor efetivo
que venha a aposentar-se por invalidez permanente, com
proventos integrais, quando a aposentadoria for decorrente de acidente em serviço, de doença profissional ou das
doenças graves, contagiosas ou incuráveis previstas no artigo 104, parágrafo único, desta Lei.
Parágrafo único. O benefício será devido a partir da expedição do ato administrativo concessivo da aposentadoria.
Art. 96. O benefício por morte, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), é devido ao cônjuge ou companheiro sobrevivente e aos filhos menores de 18 anos de idade do
servidor efetivo, na atividade ou aposentado, em caso de
morte do servidor.

§ 4o (VETADO)
Art. 99. O pagamento da remuneração das férias será
efetuado juntamente com os vencimentos do mês.
§ 1o Em caso de parcelamento das férias o servidor
receberá o valor do adicional quando da utilização do
primeiro período.
§ 2o O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão
perceberá indenização relativa ao período das férias a que
tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze
avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a
quatorze dias, sendo a indenização será calculada com
base na remuneração do mês em que for publicado o ato
exoneratório.

§ 1o O valor previsto no caput será rateado em partes
iguais aos beneficiários.

Art. 100. As férias somente poderão ser interrompidas
por motivo de calamidade pública ou por necessidade do
serviço declarada pela chefia imediata do servidor.

§ 2o Não será devido o benefício por morte quando o
servidor falecido já houver sido beneficiado pelo benefício
por invalidez permanente.

Parágrafo único. O restante do período interrompido será
gozado de uma só vez.

SUBSEÇÃO XIX
DO BENEFÍCIO POR APOSENTADORIA
Art. 97. O benefício por aposentadoria, em valor equivalente ao benefício concedido, é devido ao servidor efetivo
quando lhe for concedida aposentadoria.
§ 1o No caso de acumulação legal de cargos, o benefício será
pago somente em razão do cargo de maior remuneração.

CAPÍTULO V
DAS LICENÇAS
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 101. Conceder-se-á ao servidor licença:
I - para tratamento de saúde;

§ 2o No caso de servidor efetivo no exercício de cargo em
comissão, o benefício será pago com base no vencimento
que o servidor optou, acrescido, se for o caso, da
gratificação a que se faz jus.

II - por acidente em serviço;

§ 3o O benefício por aposentadoria não se incorpora ao
vencimento do servidor para qualquer efeito e não poderá
ser utilizado como base de cálculo para quaisquer outras
vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da
aposentadoria e das pensões.

V - para tratar de interesses particulares;

CAPÍTULO IV
DAS FÉRIAS

III - por motivo de doença em pessoa da família;
IV - para o serviço militar;
VI - para o desempenho de mandato classista;
VII - para atividade política; e
VIII - à gestante, à adotante e paternidade.
Parágrafo Único. Ao servidor que exerça cargo em comissão
não se concederá, nessa qualidade, licença nos casos dos
incisos V, VI e VII do presente artigo.
SEÇÃO II

Art. 98. A cada doze meses de exercício o servidor fará
jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até
o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do
serviço, sendo devidamente justificado o interesse público.

DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

§ 1o As férias poderão ser parceladas em até duas etapas,
nenhuma das quais inferior a dez dias, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública.

Art. 102. Será concedida ao servidor licença para
tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, sem prejuízo
da remuneração a que fizer jus.
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Art. 103. A licença para tratamento de saúde será
concedida com base em perícia médica oficial.
§ 1o Sempre que necessário, a perícia médica será realizada
na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar
onde se encontrar internado.
§ 2o Quando o servidor se encontrar em tratamento fora
do Município ou quando a licença se der por prazo igual ou
inferior a 15 (quinze) dias será aceito atestado emitido por
médico particular.
§ 3o No caso do § 2o deste artigo, o atestado somente
produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de
recursos humanos do respectivo Poder.
§ 4o A perícia oficial para concessão da licença de que
trata o caput deste artigo, bem como nos demais casos
de perícia oficial previstos nesta Lei, será efetuada por
cirurgiões-dentistas, nas hipóteses em que abranger o
campo de atuação da odontologia.
§ 5o É vedado o exercício de atividade remunerada durante
o período da licença prevista neste artigo, sob pena de
cessação imediata de licença com perda total do vencimento correspondente ao período já gozado.
Art. 104. O laudo médico não se referirá ao nome ou
natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões
produzidas por acidente em serviço, doença profissional
ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis.
Parágrafo único. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o caput:
I - alienação mental grave e não controlável;
II - neoplasia maligna e fora de possibilidades terapêuticas;
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SEÇÃO III
DA LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO
Art. 105. Será licenciado, com remuneração integral, o
servidor acidentado em serviço.
Art. 106. Configura acidente em serviço o dano físico ou
mental sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou
imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.
Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o
dano:
I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo
servidor no exercício do cargo; e
II - sofrido no percurso da residência para o trabalho e
vice-versa.
Art. 107. O acidente será comunicado ao Departamento
de Recursos Humanos pelo próprio servidor ou por seu
representante, no prazo máximo de cinco dias úteis após o
ocorrido, mediante apresentação de Termo de Comunicação de Acidente em Serviço, sob pena de não ser reconhecido o acidente de serviço.
Parágrafo único. A prova do acidente será feita em processo administrativo.
SEÇÃO IV
DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA
EM PESSOA DA FAMÍLIA

III - cegueira total ou parcial severa;
IV - surdez total ou parcial severa;
V - paralisia irreversível ou incapacitante;
VI - doença cardíaca grave, assim considerada aquela que
não pode ser resolvida por meio de cirurgia ou compensada com medicamentos, devendo o paciente estar incluído
nas classes I ou III NYHA ou apresentar ecocardiograma
com FE inferior a 50% (cinquenta por cento);
VII - doença vascular grave, assim considerada os aneurismas aórticos ou celebrais, as obstruções vasculares graves
que possam evoluir para amputação e as varizes de grande volume, desde que estas patologias não possam ser
corrigidas cirúrgica ou clinicamente;
VIII - doença neurológica incapacitante, assim considerada
a Doença de Parkinson em estado avançado, as polineuropatias não tratáveis e as doenças neurodegenerativas;
IX - doença osteoarticular degenerativa e incapacitante
não tratável;
X - doença renal grave, assim considerada aquela que exige hemodiálise ou creatinina superior a três miligramas;
XI - perda de membro;
XII - contaminação por radiação;
XIII - qualquer outra doença incapacitante não tratável; e
XIV - doença ou deficiência causada por acidente de trabalho.

Art. 108. Poderá ser concedida licença remunerada ao
servidor efetivo por motivo de doença do cônjuge ou
companheiro, dos pais, padrasto ou madrasta, dos filhos,
enteados ou dependente que viva as suas expensas e
conste do seu assentamento funcional.
§ 1o A licença prevista no caput bem como cada uma de
suas prorrogações serão precedidas de exame por perícia
médica oficial.
§ 2o Poderá ser dispensada de perícia médica oficial a licença por prazo igual ou inferior a 15 (quinze) dias ou
quando o enfermo se encontrar em tratamento fora do
Município, circunstâncias nas quais a doença será provada
mediante laudo emitido por médico particular.
§ 3o A licença somente será deferida se a assistência direta
do servidor for indispensável e não puder ser prestada
simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante
compensação de horário.
§ 4o A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações,
poderá ser concedida a cada período de doze meses, por
até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não.
§ 5o O início do interstício de 12 (doze) meses será contado
a partir da data do deferimento da primeira licença
concedida.
§ 6o É vedado o exercício de atividade remunerada durante
o período da licença prevista neste artigo, sob pena de
cessação imediata de licença com perda total do vencimento correspondente ao período já gozado.
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SEÇÃO V
DA LICENÇA PARA O SERVIÇO MILITAR

arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, sem remuneração do cargo em comissão que exerce, a partir do
dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a
Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito.

Art. 109. Ao servidor convocado para o serviço militar
será concedida licença remunerada.
§ 1o A licença será concedida à vista de documento oficial
que prove a incorporação e só pelo período obrigatório.
§ 2o Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30
(trinta) dias sem remuneração para reassumir o exercício
do cargo.
SEÇÃO VI
DA LICENÇA PARA TRATAR DE
INTERESSES PARTICULARES
Art. 110. A critério da Administração, poderão ser
concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde
que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 04 (quatro)
anos consecutivos, sem remuneração.
§ 1o Requerida à licença, o servidor aguardará em exercício
a decisão.
§ 2o Será negada a licença quando o afastamento do
servidor foi inconveniente ao interesse do serviço.
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SEÇÃO IX
DA LICENÇA À GESTANTE, À ADOTANTE
E DA LICENÇA-PATERNIDADE
Art. 113. Será concedida licença à servidora gestante por
180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da
remuneração.
§ 1o A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês
de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.
§ 2o No caso de nascimento prematuro, a licença terá início
a partir do parto.
§ 3o No caso de natimorto, a licença terá duração de 30
(trinta) dias.
§ 4o No caso de aborto atestado por médico oficial,
a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso
remunerado.
§ 5o Os casos patológicos que surgirem durante ou depois
da gestação, decorrentes desta, serão objeto de licença
para tratamento de saúde, a qual poderá ser antecedente
ou subsequente à licença gestante.

§ 3o (VETADO)
§ 4o Não se concederá nova licença antes de decorridos 2
(dois) anos do término da anterior.
§ 5o O período em que o servidor estiver licenciado para o
trato de assuntos particulares não será computado como
tempo de serviço para nenhum efeito.
SEÇÃO VII
DA LICENÇA PARA O DESEMPENHO
DE MANDATO CLASSISTA
Art. 111. É assegurado ao servidor efetivo o direito à licença com remuneração para o desempenho de mandato
em confederação, federação, associação de classe, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora
da profissão.

Art. 114. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor
terá direito à licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos.
Art. 115. Para amamentar o próprio filho, até a idade de
seis meses, a servidora lactante terá direito, durante a
jornada de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá
ser parcelada em dois períodos de meia hora.
Art. 116. À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial
de criança até 1 (um) ano de idade, serão concedidos 60
(sessenta) dias de licença remunerada.
Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de
criança com mais de 1 (um) ano de idade, o prazo de que
trata este artigo será de 30 (trinta) dias.

§ 1o Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos
para cargos de direção ou de representação nas referidas
entidades.

CAPÍTULO VI
DOS AFASTAMENTOS

§ 2o A licença terá duração igual à do mandato, podendo
ser renovada, no caso de reeleição.
SEÇÃO VIII
DA LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA
Art. 112. O servidor efetivo terá direito a licença, com
remuneração, durante o período que mediar entre a sua
escolha em convenção partidária como candidato a cargo
eletivo até o décimo dia seguinte ao da eleição.
Parágrafo único. O servidor efetivo candidato a cargo eletivo que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento,

SEÇÃO I
DO AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO
ELETIVO
Art. 117. Ao servidor efetivo investido em mandato eletivo
aplicam-se as seguintes disposições:
I - (VETADO)
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração; e
III - investido no mandato de vereador:
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a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo; e
b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado
do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
Parágrafo único. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a seguridade social como se em exercício estivesse.
SEÇÃO II
DAS FALTAS ABONADAS
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Art. 120. Será concedido horário especial ao servidor
estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre
o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do
exercício do cargo.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a
compensação de horário, respeitada a duração semanal
do trabalho.
§ 2o A concessão do horário especial é vinculada à
apresentação de atestado firmado pelo diretor do
estabelecimento de ensino em que estiver matriculado o
servidor, devendo constar os horários de início e de término
das aulas e o local onde as mesmas são ministradas.
CAPÍTULO VIII

Art. 118. A critério da autoridade superior a qual o servidor público efetivo está subordinado poderão ser abonadas
faltas pelo não-comparecimento do servidor ao serviço,
para tratar de assuntos de seu interesse pessoal, sendo
abonadas até cinco faltas em cada ano civil, desde que o
mesmo não tenha nenhuma falta injustificada e não tenha
sido condenado em processo administrativo disciplinar, no
exercício anterior.
§ 1 Os abonos não poderão ser cumulativos, devendo
sua utilização ocorrer, no máximo, uma vez a cada mês,
respeitado o limite anual previsto neste artigo e será concedido, a critério da autoridade superior, desde que a falta
não venha a prejudicar o bom andamento do serviço público.
o

§ 2o A comunicação das faltas será feita no mínimo 5 (cinco) dias antes, salvo motivo relevante devidamente comprovado.
§ 3o O requerimento de abono, feito em impresso próprio,
será apresentado ao Departamento de Recursos Humanos,
depois de assinado pelo superior hierárquico do servidor,
que será apreciado para deferimento ou indeferimento.
CAPÍTULO VII
DAS CONCESSÕES

DO TEMPO DE SERVIÇO
Art. 121. É contado para todos os efeitos o tempo de
serviço público municipal.
Art. 122. A apuração do tempo de serviço será feita em
dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano
como de trezentos e sessenta e cinco dias.
Art. 123. Além das ausências ao serviço previstas no
Art. 117, são considerados como de efetivo exercício os
afastamentos em virtude de:
I - férias;
II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em
órgão ou entidade do Município;
III - desempenho de mandato eletivo federal, estadual,
municipal ou distrital;
IV - júri e outros serviços obrigatórios por Lei;
V - interregno entre a exoneração de um cargo ou a rescisão de contrato de trabalho com o Município e o exercício
em outro cargo público municipal, quando o interregno se
constitua de dias não úteis;
VI - faltas abonadas; e

Art. 119. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor
ausentar-se do serviço:

VII - licença:
a) à gestante, à adotante e à paternidade;

I - por 1 (um) dia, para doação de sangue;

b) para o desempenho de mandato classista;

II - no dia de seu aniversário de nascimento;

c) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;
d) por convocação para o serviço militar; e

III - pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) dias;
IV - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de:
a) casamento civil, a partir da data da celebração; e
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta
ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou
tutela e irmãos, a partir da data do falecimento, com a
comprovação mediante certidão de óbito.
V - por 2 (dois) dias em razão de falecimento de avô(a)
sogro(a), tio(a), cunhado(a), genro, nora, neto(a), sobrinho(a), com a comprovação mediante certidão de óbito.

e) para tratamento da própria saúde.
Art. 124. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade:
I - a licença para atividade política federal, estadual ou
distrital;
II - o tempo correspondente ao desempenho de mandato
eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao
ingresso no serviço público municipal; e
III - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à
Previdência Social.
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Art. 125. (VETADO)
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Art. 135. A prescrição é de ordem pública, não podendo
ser relevada pela administração.

Art. 126. É vedada a contagem cumulativa de tempo de
serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo
ou função de órgão ou entidades dos Poderes da União,
Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação
pública, sociedade de economia mista e empresa pública.
Capítulo IX

Art. 136. Para o exercício do direito de petição, é
assegurada vista do processo ou documento, na repartição,
ao servidor ou a procurador por ele constituído.
Art. 137. A administração deverá rever seus atos, a
qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade.

Do Direito de Petição

Art. 138. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo, salvo motivo de força maior.

Art. 127. É assegurado ao servidor o direito de requerer
aos Poderes Públicos em defesa de direito ou interesse
legítimo.

TÍTULO IV

Art. 128. O requerimento será dirigido à autoridade
competente para decidi-lo.
Art. 129. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que
houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não
podendo ser renovado.

DO REGIME DISCIPLINAR
CAPÍTULO I
DOS DEVERES
Art. 139. São deveres do servidor, além dos que lhe cabem em virtude do seu cargo ou função:
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

Art. 130. Caberá recurso:

II - ser assíduo e pontual ao serviço;

I - do indeferimento do pedido de reconsideração; e

III - observar as normas legais e regulamentares;

II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão.

V - atender com presteza:

Art. 131. O prazo para interposição de pedido de
reconsideração ou de recurso é de 10 (dez) dias, a contar
da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão
recorrida.
Art. 132. O recurso poderá ser recebido com efeito
suspensivo, a juízo da autoridade competente.
Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.
Art. 133. O direito de requerer prescreve:
I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho; e
II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo
quando outro prazo for fixado em Lei.

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;
b) à expedição de certidões requeridas para defesa
de direito ou esclarecimento de situações de interesse
pessoal; e
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.
VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou,
quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração;
VII - zelar pela economia do material e a conservação do
patrimônio público;
VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
X - tratar com urbanidade as pessoas; e
XI - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso
de poder.
CAPÍTULO II
DAS PROIBIÇÕES

Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da
data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência
pelo interessado, quando o ato não for publicado.

Art. 140. Ao servidor é proibido:

Art. 134. O pedido de reconsideração e o recurso, quando
cabíveis, interrompem a prescrição.

II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
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III - recusar fé a documentos públicos;
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;
V - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando
solicitado;
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em Lei, o desempenho de atribuição que seja
de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido
político;
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função
de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil;
IX - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis
com o exercício do cargo ou função e com o horário de
trabalho;
X - participar de sociedade privada, personificada ou não
personificada, que venha a contratar com a Administração
Pública Municipal, exceto na qualidade de acionista;
XI - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de
outrem, em detrimento da dignidade da função pública;
XII - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios
previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo
grau, e de cônjuge ou companheiro;
XIII - receber propina, comissão, presente ou vantagem
de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;
XV - proceder de forma desidiosa; e
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição
em serviços ou atividades particulares.
Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput
deste artigo não se aplica no caso de gozo de licença para
o trato de interesses particulares, observada a legislação
sobre conflito de interesses.
CAPÍTULO III
DA ACUMULAÇÃO
Art. 141. Ressalvados os casos previstos na Constituição
Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos.
§ 1o A proibição de acumular estende-se a cargos,
empregos e funções em autarquias, fundações públicas,
empresas públicas e sociedades de economia mista da
União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e
dos Municípios.
§ 2o A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica
condicionada à comprovação da compatibilidade de
horários.
§ 3o Considera-se acumulação proibida a percepção de
vencimento de cargo ou emprego público efetivo com
proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que
decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.
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Art. 142. O servidor não poderá exercer mais de um cargo
em comissão ou função de confiança, exceto no caso de
substituição temporária.
Art. 143. O servidor vinculado ao regime desta Lei,
que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando
investido em cargo de provimento em comissão, ficará
afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese
em que houver compatibilidade de horário e local com o
exercício de um deles.
Art. 144. As autoridades ou chefes de serviço que tiverem
conhecimento que qualquer de seus subordinados acumula indevidamente cargos ou funções públicas comunicarão
o fato ao Departamento de Recursos Humanos, sob pena
de responsabilidade.
Parágrafo único. Qualquer pessoa poderá denunciar a existência de acumulação ilegal.
Art. 145. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal
de cargos, empregos ou funções públicas, o Departamento
de Recursos Humanos notificará o servidor para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da
data da notificação.
§ 1o A opção pelo servidor até o último dia de prazo configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.
§ 2o Na hipótese de omissão do servidor, será instaurada
sindicância administrativa para a sua apuração e regularização.
§ 3o Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé
do servidor, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição
ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação a todos os cargos, empregos ou funções públicas em
regime de acumulação ilegal.
CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 146. O servidor responde civil, penal e
administrativamente pelo exercício irregular de suas
atribuições.
§ 1o A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade.
§ 2o A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato
omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo
ou função.
§ 3o As sanções civis, penais e administrativas poderão
cumular-se, sendo independentes entre si.
§ 4o A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
§ 5o Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil,
penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento
desta, a outra autoridade competente para apuração de
informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência
do exercício de cargo, emprego ou função pública.
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Art. 147. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo
ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo
ao erário ou a terceiros.
§ 1o A indenização de prejuízo dolosamente causado ao
erário será liquidada na forma prevista no art. 45 desta Lei
ou, na sua impossibilidade, mediante execução do débito
pela via judicial.
§ 2º Os descontos serão feitos nos vencimentos do servidor a partir do desembolso efetuado pela Fazenda Municipal, mediante prévia sindicância administrativa ou decisão
judicial.
§ 3o Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá
o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.
§ 4o A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da
herança recebida.
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I - na perda de vencimento ou da remuneração durante o
período de suspensão;
II - na perda, para efeito de contagem de tempo de serviço
para aposentadoria, de tantos dias quanto tenha durado a
suspensão; e
III - na interrupção da contagem do período aquisitivo da
gratificação por assiduidade.
Art. 153. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
I - crime contra a administração pública;
II - abandono de cargo;
III - inassiduidade habitual;
IV - improbidade administrativa;
V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;

Art. 148. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 30 (trinta) dias para
quitar o débito.

VI - insubordinação grave em serviço;

Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa.

VIII - aplicação irregular de dinheiro público;

CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular,
salvo em legítima defesa própria ou de outrem;
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão
do cargo;
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio
municipal;
XI - corrupção;

Art. 149. São penalidades disciplinares:

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas; e

I - advertência;

XIII - transgressão dos incisos XI a XVI do art. 140.

II - suspensão;

§ 1o Configura abandono de cargo a ausência intencional
do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.

III - demissão;
IV - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade; e
V - destituição de cargo em comissão ou de função comissionada.
Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção
disciplinar, devendo ser registrado na ficha funcional do
servidor.
Art. 150. A advertência será aplicada nos casos de violação de proibição constante do artigo 140, incisos I a VIII,
e de inobservância de dever funcional previsto em Lei ou
regulamento que não justifique imposição de penalidade
mais grave.
Art. 151. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação
das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita
a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90
(noventa) dias.
Parágrafo único. Será punido com suspensão de até 15
(quinze) dias o servidor que, injustificadamente, recusarse a ser submetido a inspeção médica determinada pela
autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade
uma vez cumprida a determinação.
Art. 152. A pena de suspensão implica:

§ 2o Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses.
Art. 154. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta
punível com a demissão.
Parágrafo único. A pena de cassação da aposentadoria ou
da disponibilidade implica no desligamento do servidor
aposentado ou em disponibilidade do serviço público, sem
direito a qualquer provento.
Art. 155. A destituição de cargo em comissão exercido
por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de
demissão.
Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este
artigo, a exoneração efetuada a juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor será convertida
em destituição de cargo em comissão.
Art. 156. A demissão, a cassação de aposentadoria ou de
disponibilidade e a destituição de cargo em comissão ou
de função comissionada por infringência aos incisos XI, XII
e XIII do Art. 140 desta Lei incompatibilizam o ex-serviwww.diariomunicipal.es.gov.br
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dor para nova investidura em cargo público municipal, pelo
prazo de 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público
municipal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão ou de função comissionada ou tiver cassada a sua aposentadoria ou disponibilidade por infringência
aos incisos I, IV, VIII, X e XI do Art. 153 desta Lei.
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Art. 162. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de
30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria
ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão,
será obrigatória a instauração de processo administrativo
disciplinar.
CAPÍTULO II

Art. 157. As penalidades disciplinares serão aplicadas:
I - pelo Prefeito, quando se tratar de servidor vinculado ao
Poder Executivo; e
II - pelo Presidente da Câmara dos Vereadores, quando se
tratar de servidor vinculado ao Poder Legislativo.
Art. 158. A ação disciplinar prescreverá:
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e
destituição de cargo em comissão;
II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; e
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.
§ 1o O prazo de prescrição começa a correr da data em que
o fato se tornou conhecido.
§ 2o Os prazos de prescrição previstos na Lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também
como crime.
§ 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final
proferida por autoridade competente.
§ 4o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará
a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.
TÍTULO V
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 159. A autoridade que tiver ciência de irregularidade
no serviço público é obrigada a promover a sua apuração
imediata, mediante sindicância ou processo administrativo
disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.
Art. 160. As denúncias sobre irregularidades serão objeto
de apuração, desde que contenham a identificação do denunciante e sejam formuladas por escrito.

DO AFASTAMENTO PREVENTIVO
Art. 163. Como medida cautelar e a fim de que o servidor
não venha a influir na apuração da irregularidade, o Prefeito ou o Presidente da Câmara dos Vereadores poderá
determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo
prazo de até 60 (sessenta) dias.
§ 1o O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo,
findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.
§ 2o Durante o período do afastamento preventivo o servidor perderá um terço (1/3) do vencimento ou remuneração, resguardados os seguintes direitos:
I - contagem do tempo de serviço relativo ao período do
afastamento, quando do processo não houver resultado
pena disciplinar ou esta se limitar a advertência;
II - contagem do período de afastamento que exceder a
suspensão disciplinar aplicada; e
III - contagem do período de afastamento e pagamento
da diferença do vencimento ou remuneração, quando o
servidor for absolvido.
CAPÍTULO III
DO PROCESSO DISCIPLINAR
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 164. O processo disciplinar é o instrumento destinado
a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação
com as atribuições do cargo em que se encontre investido.
Art. 165. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis, preferencialmente por comissão permanente.

Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será
arquivada, por falta de objeto.

Parágrafo único. Não poderá participar da comissão cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou
afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

Art. 161. Da sindicância poderá resultar:

Art. 166. A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário
à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.

I - arquivamento do processo;
II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão
de até 30 (trinta) dias; e
III - instauração de processo disciplinar.

Parágrafo único. As reuniões e as audiências da comissão
terão caráter reservado.
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Art. 167. Os atos, diligências e depoimentos serão reduzidos a termo nos autos do processo.
§ 1o Quando a diligência requerer sigilo, em defesa do interesse público, dela só se dará ciência ao servidor depois
de realizada.
§ 2 A vista dos autos será dada na repartição onde estiver
funcionando a comissão processante e sempre na presença de um servidor devidamente autorizado.
o

SEÇÃO II
DA SINDICÂNCIA
Art. 168. A sindicância administrativa obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em
direito.
Art. 169. O prazo para a conclusão da sindicância administrativa não excederá 30 (trinta) dias, contados da data
do recebimento dos autos do processo pelo presidente da
comissão sindicante, admitida a sua prorrogação por igual
prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
Art. 170. O processo de sindicância será sumário, resumindo-se na realização das diligências necessárias à apuração das irregularidades e à oitiva do sindicado e das pessoas envolvidas no fato.
Parágrafo único. Terminada a instrução a comissão sindicante apresentará relatório do que foi apurado, sugerindo
o que julgar cabível ao saneamento das irregularidades e
punição dos culpados.
Art. 171. Quando da sindicância resultar a instauração de
processo disciplinar, os autos da sindicância integrarão o
processo disciplinar, como peça informativa da instrução.
Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância
concluir que a infração está capitulada como ilícito penal,
a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao
Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.
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§ 2o No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na
cópia da citação ou intimação feita pessoalmente, considerar-se-á o mesmo cientificado na data declarada pelo
membro da comissão que fez a citação ou intimação.
§ 3o No caso de citação ou intimação feita pelo correio
será adotado o endereço constante no assento funcional
do servidor.
Art. 174. Quando não for possível a citação pessoal ou
postal do indiciado, o mesmo será citado por edital publicado na imprensa oficial do Município, para apresentar sua
defesa prévia e requerer às provas que deseja produzir.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 10 (dez) dias a partir da publicação do edital.
Art. 175. Sendo o indiciado citado por edital e não apresentando defesa no prazo legal, deverá a comissão processante designar um servidor como defensor dativo.
Parágrafo único. O defensor dativo será intimado para, no
prazo de 10 (dez) dias, apresentar a defesa prévia do indiciado e requerer às provas que deseja produzir.
Art. 176. Contra o indiciado citado pessoalmente ou por
carta com aviso de recebimento que não apresente defesa
prévia correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório, sendolhe garantido intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.
Art. 177. É assegurado ao indiciado o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar testemunhas e produzir provas.
§ 1o O presidente da comissão poderá denegar pedidos
considerados impertinentes, meramente protelatórios ou
de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.
§ 2o As testemunhas, até o máximo de três, comparecerão
à audiência de instrução levadas pela parte que as tenha
arrolado, independentemente de intimação.
§ 3o As testemunhas deverão ser arroladas e qualificadas
na defesa prévia.

SEÇÃO III
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Art. 172. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias,
contados da data do recebimento dos autos do processo
pelo presidente da comissão processante, admitida a sua
prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o
exigirem.
Art. 173. Instaurado o processo, será determinada a citação do indiciado e sua intimação para, no prazo de 10
(dez) dias contados da intimação, apresentar defesa prévia e requerer às provas que deseja produzir, inclusive arrolando testemunhas.
§ 1o As citações e intimações serão feitas pessoalmente
ao indiciado ou pelo correio, a critério da comissão processante.

Art. 178. Poderá a comissão processante proceder com a
oitiva das testemunhas que considerar necessárias à elucidação dos fatos.
Art. 179. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por
escrito.
§ 1o As testemunhas serão inquiridas separadamente.
§ 2o Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que
se infirmem, poderá ser procedida à acareação entre os
depoentes.
§ 3o O indiciado e seu procurador poderão assistir à inquirição das testemunhas, sendo-lhes vedado interferir nas
perguntas e respostas, facultando-se-lhes, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão.
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Art. 180. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão processante promoverá a intimação do indiciado
para, no prazo de dez dias, apresentar as suas razões de
defesa final.
Parágrafo único. Sendo o indiciado representado por advogado ou defensor dativo, só este será intimado.
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Art. 189. O requerimento será dirigido à ao Prefeito Municipal ou ao Presidente da Câmara dos Vereadores, conforme o caso.
§ 1o Na inicial o requerente pedirá dia e hora para a inquirição das testemunhas que arrolar.
§ 2o A revisão correrá em apenso ao processo originário.

Art. 181. Apresentadas as razões de defesa final ou transcorrido o prazo para sua apresentação, a comissão processante elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou
à responsabilidade do indiciado.
Parágrafo único. Reconhecida a responsabilidade do indiciado, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como a penalidade sugerida.
Art. 182. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua
instauração, para julgamento.
SEÇÃO IV

Art. 190. No processo revisional o ônus da prova cabe ao
requerente.

Art. 191. A simples alegação de injustiça da penalidade
não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário.

Art. 192. Aplica-se ao processo de revisão, no que couber,
as normas e procedimentos próprios do processo administrativo disciplinar.

DO JULGAMENTO
Art. 183. No prazo de trinta dias contados do recebimento
do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.
Art. 184. O julgamento poderá acatar o relatório da comissão ou, motivadamente, dele divergir, condenando o
servidor ou isentando-o de responsabilidade, bem como
agravar a penalidade proposta ou abrandá-la.
Art. 185. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no
mesmo ato, a instauração de novo processo.
Parágrafo único. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo.
Art. 186. Quando a infração estiver capitulada como crime, cópia integral do processo disciplinar deverá ser remetida ao Ministério Público.
Art. 187. O servidor que responder a processo disciplinar
só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento
da penalidade, caso aplicada.
Parágrafo único. Ocorrida a exoneração antes de concluído o
processo o ato será convertido em demissão, se for o caso.
SEÇÃO V
DA REVISÃO DO PROCESSO
Art. 188. O processo disciplinar poderá ser revisto, a
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade
aplicada.

Art. 193. Julgada procedente a revisão, será declarada
sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos
os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do
cargo em comissão, que será convertida em exoneração.
§ 1o Julgada parcialmente procedente a revisão, substituirse-á a pena imposta pela que couber.
§ 2o Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade.

TÍTULO VI

CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 194. O Dia do Servidor Público será comemorado a
vinte e oito de outubro.

Art. 195. Os prazos previstos nesta Lei serão contados em
dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se
o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia
útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja
expediente.

Art. 196. Por motivo de crença religiosa ou de convicção
filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado
de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em
sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus
deveres.

Art. 197. É vedado ao servidor servir sob direção imediata
de cônjuge ou companheiro ou de parente até o segundo
grau civil.
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Art. 198. Consideram-se da família do servidor, além do
cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas
expensas e constem do seu assentamento individual.
Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou
companheiro, que comprove união estável como entidade
familiar.

Art. 199. Somente por determinação expressa do Prefeito ou Presidente da Câmara, no âmbito dos respectivos
Poderes, poderão deixar de funcionar as repartições municipais nos dias úteis.

TÍTULO VII

CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 200. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído
por esta Lei, na qualidade de servidores públicos,
os servidores dos Poderes Executivo e Legislativo do
Município, bem como das Autarquias e das Fundações
Públicas municipais.

Art. 201. Ficam convalidados os efeitos produzidos pela
Lei Municipal no 718, de 16 de dezembro de 1991 e respectiva legislação complementar.

Art. 202. Esta Lei Complementar entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 203. Ficam revogadas a Lei no 718, de 16 de dezembro de 1991 e respectiva legislação complementar, a Lei no
1.791, de 07 de dezembro de 2007, bem como as demais
disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
Estado do Espírito Santo, 19 de novembro de 2015.
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LEI N.º 2.571-2015 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO
DE CARREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL

Publicação Nº 30169

Lei n.º 2.571, de 19 de novembro de 2015.
Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira
e Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores
Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo
do Município de São Gabriel da Palha e dá Outras
Providências.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei reestrutura o Plano de Carreira e define o
Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município
de São Gabriel da Palha.
Art. 2o O Quadro de Cargos é aquele que envolve a sistematização dos cargos voltados para a prática das atribuições relativas à execução de atividades administrativas,
compreendendo execução, operação e serviços gerais;
cargos técnicos e administrativos e cargos especializados,
aplicáveis no âmbito interno da Administração Pública Municipal ou diretamente relacionada com o usuário dos serviços públicos.
Art. 3o O Plano de Carreira tem por objetivo a eficácia e
a continuidade da ação administrativa, a valorização e a
profissionalização do servidor, mediante:
I - adoção do princípio do merecimento para ingresso e
desenvolvimento na carreira; e
II - adoção de uma sistemática de vencimento e remuneração harmônica e justa que permita a valorização e
a contribuição de cada servidor, através da qualidade de
desempenho.
Art. 4o Não serão incluídos na presente Lei os casos
de contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público,
que respeitará o quantitativo estabelecido no Anexo I e o
estabelecido em legislação específica.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal

CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do
Estado do Espírito Santo.

NIVALDO COMETTI
Secretário Municipal de Administração

Art. 5o Para fins e efeitos da presente Lei, considera-se:
I - Servidor Público: a pessoa legalmente investida em
cargo público;
II - Cargo: conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público e que tem como caracteríswww.diariomunicipal.es.gov.br
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ticas essenciais à criação por Lei, em número certo, com
denominação própria, atribuições definidas e pagamento
pelos cofres do Município;
III - Quadro de Cargos: conjunto de cargos correlacionados a partir de sua natureza, objetivos, legislação, atribuições, relacionamentos e demais especificidades que justificam tratamento diferenciado no âmbito da Administração
Municipal;
IV - Carreira: agrupamento de cargos estruturados em Níveis;
V - Grupo: divisão básica da carreira, que agrupa os cargos hierarquizados segundo o nível de escolaridade, atribuições e responsabilidades;
VI - Classe: símbolo alfabético indicativo do valor do vencimento-base fixado para o cargo, correspondente a cada
carreira onde se enquadra o cargo e se constitui na linha
natural de progressão do servidor; e
VII - Vencimento Base: retribuição pecuniária do servidor
pelo efetivo exercício do cargo correspondente à carreira
e à classe.
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SEÇÃO II
ESTRUTURA DE VENCIMENTOS
Art. 10. Fica aprovada a tabela de vencimento constante
do Anexo IV desta Lei, aplicável aos cargos do Poder Executivo Municipal, de acordo com a sua classe e carreira.
Art. 11. A tabela de vencimento dos cargos de provimento
efetivo do Poder Executivo Municipal é constituída de carreiras representadas por algarismo romano e de classes,
representados por letras, incidindo sobre eles as vantagens pecuniárias, permanentes ou transitórias, estabelecidas na presente Lei e onde se encaixam os cargos.
CAPÍTULO IV
DO PROVIMENTO
Art. 12. As formas de provimento dos cargos efetivos dos
servidores do Poder Executivo Municipal são aquelas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
São Gabriel da Palha.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA DO QUADRO DE CARGOS
SEÇÃO I
COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE CARGOS
Art. 6o A estrutura básica dos cargos que compõem o Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal é constituído
pelos Grupos de Cargos descritos nos incisos deste artigo:
I - cargos de Operação, Execução e Serviços Gerais;
II - cargos Administrativos e Técnicos; e
III - cargos Especializados.
Art. 7o A Estrutura de cargos de provimento efetivo dos
servidores do Poder Executivo Municipal, de que consta o
Anexo I desta Lei, é dividida em Grupos de Cargos, fixados
em carreiras organizados segundo a complexidade das tarefas e respectivos requisitos.
Art. 8o As carreiras são distribuídas por grupos de cargos
e classificadas em 17 (dezessete) classes sucessivas denominados por letras maiúsculas do alfabeto e escalonados
de "A" a "Q", conforme anexo II.
§ 1o A cada carreira corresponde uma quantidade de cargos fixados pela presente Lei.

Art. 13. Os requisitos para provimentos dos cargos efetivos dos servidores do Poder Executivo Municipal são os
estabelecidos no anexo V da presente Lei e os constantes
do Edital.
Art. 14. Para investidura nos cargos de provimento efetivo
serão rigorosamente observados os fatores em relação ao
cargo, constantes da presente Lei, além de outros requisitos constantes em legislação específica, sob pena de ser
o ato correspondente nulo de pleno direito, não gerando
obrigação de espécie alguma para o Poder Executivo Municipal ou qualquer direito para o beneficiário, além de acarretar responsabilidade a quem lhe der causa.
Art. 15. O provimento dos cargos integrantes do Anexo
I desta Lei será autorizado pela autoridade competente,
desde que haja vagas, dotação orçamentária e disponibilidade financeira para atender às despesas, na forma da Lei
Complementar Federal nº 101/2000.
CAPÍTULO V
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA
Art. 16. O desenvolvimento do servidor público na carreira dar-se-á por progressão horizontal.

§ 2o A cada classe do cargo corresponde um tempo de serviço mínimo prestado especificamente naquele cargo no
Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. Progressão horizontal é a passagem ao
nível seguinte da tabela de vencimentos, condicionada
ao interstício de dois anos e à avaliação de desempenho
funcional do servidor público e ainda ao cumprimento das
atribuições e da programação periódica de trabalho do órgão de localização do servidor público.

Art. 9o Os cargos a serem extintos na vacância são aqueles previstos no Anexo III desta Lei, aplicando-se-lhes os
mesmos critérios de enquadramento, regras, direitos e benefícios previstos para os cargos integrantes do Quadro.

Art. 17. O período aquisitivo de direito à progressão horizontal na classe será computado da data de admissão,
completando-se no mínimo dois anos de efetivo exercício
em cada classe.
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Art. 18. O período aquisitivo para o desenvolvimento na
carreira não será computado quando o servidor público
incorrer em penalidade de suspensão, nos termos das disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
São Gabriel da Palha, dentro do período aquisitivo, a cada
dois anos.
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VIII - avaliar os servidores com direito a progressão na
carreira; e
IX - cumprir a Legislação no tocante à avaliação do Estágio
Probatório do servidor, que ao seu término garantirá a sua
estabilidade, nos termos da Constituição Federal e o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel
da Palha/ES.

Art. 19. Não concorrerá à progressão horizontal:
SEÇÃO I
I - aquele que tiver sofrido pena disciplinar de suspensão
ou tiver sido condenado judicialmente, em sentença transitada e julgada na esfera criminal, que impeça o regular
exercício do cargo público, respeitada a ampla defesa e o
contraditório nos termos da Lei;
II - licença médica superior a 90 (noventa) dias por biênio,
exceto as licenças para acompanhamento da gestação,
adoção, maternidade, paternidade, por acidente de serviço
e doenças graves especificadas em Lei;
III - aquele que se licenciar por motivo de doença em pessoa da família por prazo superior a 90 (noventa) dias no
biênio;
IV - aquele que se licenciar para trato de interesses particulares;
V - aquele que se licenciar para atividade política federal,
estadual ou distrital; e
VI - afastamento das atribuições específicas do cargo, exceto quando convocado para exercer cargos em comissão
ou função de confiança, ou por designação da autoridade
superior, mesmo estando em estágio probatório.
Art. 20. As progressões na carreira obedecerão aos critérios e às regras estabelecidas na presente Lei.
CAPÍTULO VI
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Art. 21. A avaliação de desempenho será fundamentada
em técnicas que permitam ter uma visão objetiva do desempenho e do potencial do servidor, avaliando seu comportamento em dado período, segundo suas atribuições e
responsabilidades.
Art. 22. É objetivo da avaliação de desempenho:
I - oferecer oportunidade para que o servidor conheça
seus pontos fortes e fracos, procurando corrigir suas deficiências;
II - melhorar as relações humanas no trabalho;
III - detectar o servidor carente de treinamento;
IV - oferecer informação para readaptação ou até mesmo
dispensa do servidor;
V - estimular o potencial do servidor;
VI - elaborar planos de ação para desenvolvimentos insatisfatórios;
VII - estabelecer parâmetros de qualidade e produtividade
do servidor;

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
PARA EFEITO DE PROGRESSÃO
Art. 23. A avaliação de desempenho para efeito de progressão levará em conta o desempenho do servidor público no cumprimento de suas atribuições, o seu potencial de
desenvolvimento profissional na carreira, o seu zelo funcional, a disciplina, observando-se:
I - a competência, a produtividade, a assiduidade, a pontualidade, a cooperação e a observância dos demais deveres funcionais;
II - os dados cadastrais e curriculares que comprovem
interesse de aperfeiçoamento, mediante participação em
cursos de capacitação e desenvolvimento profissional;
III - participação nos programas de treinamento, de reciclagem, de capacitação, de especialização e de desenvolvimento funcional;
IV - eficiência e comprometimento com transformações
em várias dimensões, através da avaliação das seguintes
metas de desempenho:
a) conhecimento dos ambientes funcionais, com metodologia que assegure a reciprocidade no diagnóstico de forças;
b) afirmação da proporcionalidade governamental na definição de metas e de indicadores de desempenho;
c) negociação e pactuação de desempenho, para adesão e
comprometimento com resultados qualificados, mediante
aferição pluralizada;
d) crescimento pessoal e profissional do servidor, com ampliação do espaço de validação ambiental e fortalecimento
das suas condições de trabalho e com progressões e premiações remuneratórias;
e) aproximação dos núcleos de governabilidade, gerando
elementos de comprometimento entre as chefias e os servidores (identidade de ações), alicerçando o processo de
integração;
f) objetivação e qualificação do Plano de Capacitação Funcional, identificando as prioridades e necessidades;
g) incentivo à formação de lideranças e abertura de condições para a percepção institucional de habilidades, talentos e atitudes que o servidor tem e que possam agregar
mais consistência técnica ao seu desempenho (desenvolvimento de competências comportamentais); e
h) oferecimento de condição para que o servidor projete
seu desempenho em tela contextual, o que motiva a sua
proatividade e oportuniza a geração de informações gerenciais.
V - o potencial revelado:
a)pelos resultados obtidos nos cursos de que trata o inciso
anterior;
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b) pela qualidade do trabalho realizado e pelas iniciativas
das quais resulte o aprimoramento da execução de tarefas
individuais ou do órgão de sua localização; e

IV - Responsabilidade: procura medir o grau de cumprimento dos deveres e obrigações inerentes as tarefas desenvolvidas pelo servidor;

c) pela eficiência demonstrada em função da complexidade das atividades exercidas.

V - Relacionamento Interpessoal: visa analisar o relacionamento do servidor com colegas, chefes e o público em
geral;

VI - o zelo funcional revelado:
a) pela observância das normas legais, regimentais e regulamentares;
b) pela presteza e correção no desempenho das tarefas;
c) pelo espírito de colaboração e de iniciativa revelados,
inclusive, pela apresentação de trabalhos condizentes com
o serviço;
d) pela discrição; e
e) pelo interesse, visando à economia e conservação do
material.
VII - a disciplina caracterizada:
a) pela obediência às ordens dos superiores hierárquicos,
exceto quando manifestadamente ilegais; e
b) pela urbanidade no trato com os superiores, os colegas
e o público.
Art. 24. Na avaliação de desempenho serão adotados critérios que atenderão à natureza das atividades desempenhadas pelo servidor público e às condições em que serão
exercidas, observadas as seguintes características fundamentais:
I - objetividade e adequação dos processos e instrumento
de avaliação ao conteúdo ocupacional das carreiras;
II - periodicidade;
III - produtividade, consignada na contribuição do servidor
para consecução dos objetivos dos órgãos do Poder Executivo Municipal;
IV - comportamento observável do servidor público; e
V - conhecimento pelo servidor público do resultado de
todos os itens da sua avaliação.

VI - Zelo pelos Recursos Financeiros e Materiais: tem por
finalidade analisar o cuidado que o servidor dispensa aos
recursos financeiros e materiais, sob sua responsabilidade;
VII - Iniciativa: objetiva analisar a capacidade de pensar
e agir diante de eventual ausência de normas e orientação superior ou em situações imprevistas de trabalho, bem
como de se adaptar às mudanças nos objetivos e rotinas
que vem sendo submetido;
VIII - Criatividade: procura analisar a capacidade do servidor de desenvolver novos padrões de pensamento, ter
ideias originais e propor soluções alternativas aos problemas surgidos no trabalho; e
IX - Cooperação: destina-se a analisar o interesse e a predisposição do servidor em colaborar com os colegas de trabalho, com a chefia e com os representantes dos demais
órgãos da Administração Municipal na execução do trabalho diário, no desenvolvimento de projetos, ou na formulação de políticas institucionais, conforme o caso.
§ 1o Caso o servidor não atenda a demanda de seu cargo,
será ele encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, para acompanhamento profissional e treinamento,
oportunizando o aprimoramento de seu desempenho.
§ 2o Durante o período de treinamento de que trata o § 1º,
o servidor será avaliado pela Comissão de Avaliação, em
conjunto com sua chefia imediata e mediata.
§ 3o O servidor que não apresentar o crescimento esperado na forma dos §§ 1º e 2º deste artigo estará sujeito,
obrigatoriamente, a responder processo administrativo,
ainda na vigência de seu estágio probatório, para exoneração, respeitando a ampla defesa.
SEÇÃO III
DOS PRAZOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

SEÇÃO II
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA CUMPRIMENTO
DE ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 26. A avaliação do servidor público deverá ser promovida nos seguintes prazos:
I - servidor em estágio probatório:
a) ao completar 12, 24 e 32 meses do estágio probatório.

Art. 25. A avaliação de desempenho para efeito de cumprimento de estágio probatório obedecerá aos critérios estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, observando-se:
I - Qualidade do Trabalho: objetiva medir o grau de perfeição dos resultados obtidos como o esforço do servidor aplicado ao trabalho. Neste caso, qualidade pode traduzir-se
em exatidão, produtividade, confiabilidade, clareza, ordem
e boa apresentação das tarefas executadas pelo servidor;
II - Pontualidade: destina-se a verificar o cumprimento pelo
servidor dos horários estabelecidos no local de trabalho;
III - Assiduidade: tem por finalidade verificar a frequência
do servidor ao local de trabalho;

II - progressão na carreira:
a) a avaliação do servidor público para efeito de progressão será promovida anualmente e obtida à média do biênio, para efeito de progressão, na forma do artigo 27 dessa Lei.
SESSÃO IV
DA PONDERAÇÃO DOS PONTOS PARA APURAÇÃO
DO RESULTADO
Art. 27. Os pontos serão atribuídos em uma escala conforme o Anexo VIII desta Lei.
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Parágrafo único. Serão somados os pontos obtidos na avaliação, apurando-se o resultado, a saber:
a) ruim, abaixo de 70% dos pontos: o servidor não atingiu
o mínimo de desempenho esperado para o cargo no período avaliado;
b) regular, de 70,01 a 79,99% dos pontos: o servidor naquele fator atingiu o mínimo de desempenho esperado
para o cargo, sendo indispensável seu desenvolvimento; e
c) bom, acima de 80% dos pontos: o servidor naquele
fator correspondeu o desempenho esperado para o cargo.
Art. 28. Somente adquirirão direito à estabilidade ou progressão na carreira os servidores que obtiverem:
I - para efeito de estabilidade: médias iguais ou superiores
a 70% (sessenta por cento) nas duas últimas avaliações; e
II - para efeito de progressão: média igual ou superior a
80% (oitenta por cento) nas avaliações.
SEÇÃO V
DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Art. 29. A avaliação será procedida por uma Comissão de
Avaliação em cada Secretaria.
Art. 30. A Comissão de Avaliação será constituída por um
representante do Departamento de Recursos Humanos,
pelo Gestor do Órgão a que estiver vinculado o servidor e,
se existir, pelo superior hierárquico imediato do servidor
avaliado.
Parágrafo único. A entidade representativa dos servidores poderá indicar um representante da categoria com seu
respectivo suplente que a critério da entidade acompanhará a avaliação dos servidores.
Art. 31. Compete ainda à Comissão de Avaliação:
I - revisar o formulário de avaliação, propondo adequá-lo
para melhor atender às necessidades;
II - revisar o preenchimento do formulário, caso alguma
dúvida seja suscitada, com o objetivo de evitar erros na
avaliação;
III - emitir relatório sobre o resultado das avaliações;
IV- indicar em relatório, programa de treinamento e de
acompanhamento sócio-funcional de responsabilidade do
Departamento de Recursos Humanos, com o objetivo de
aprimorar o desempenho dos servidores que não obtiveram média satisfatória na avaliação, melhorando assim a
produtividade do servidor; e
V - apreciar em caráter final as conclusões das avaliações,
relatadas em relatório.
Art. 32. A Comissão de Avaliação encaminhará o Processo
de Avaliação ao Chefe do Poder Executivo, que enviará
ao Departamento de Recursos Humanos para registro dos
resultados na ficha funcional do servidor e proceder com o
arquivamento, e este disponibilizará aos avaliados os resultados da avaliação.
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§ 1o Recursos poderão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento dos resultados,
para os casos de progressão na carreira e de 10 (dez) dias
quando em estágio probatório, sendo dirigidos à Comissão
de Avaliação que decidirá em primeiro grau, no prazo de
três dias.
§ 2o Caso o servidor não concordar com a decisão proferida em primeiro grau pela Comissão da Avaliação, poderá
interpor tanto para os casos de progressão na carreira,
quanto para os casos de estágio probatório, novo recurso
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da decisão em primeiro grau, ao Prefeito Municipal,
que decidirá em última instância, no prazo de 20 (vinte)
dias.
§ 3o Os recursos serão recebidos com efeito suspensivo e
a avaliação somente se efetivará após a decisão administrativa do recurso.
§ 4o O servidor avaliado poderá interpor recurso, com efeito suspensivo junto à Comissão de Avaliação, quando estiver submetido a processo administrativo disciplinar, até
que este seja concluído.
§ 5o O formulário para registro da avaliação de desempenho é aquele que consta do Anexo VIII e refletirá objetivamente os critérios estabelecidos neste Capítulo.
CAPÍTULO VII
DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Art. 33. O Departamento de Recursos Humanos do Poder
Executivo Municipal de São Gabriel da Palha coordenará
as atividades internas destinadas à qualificação e ao desenvolvimento profissional e, no que couber, à progressão
funcional, sem prejuízo do aprimoramento externo autorizado.
Art. 34. A qualificação profissional, pressuposto da carreira, será planejada, organizada e executada de forma
integrada ao sistema, tendo por objetivo:
I - a adaptação e a preparação do servidor público para o
exercício de suas atribuições, no treinamento inicial; e
II - o aprimoramento de habilitação e o desenvolvimento
do servidor público para o desempenho eficaz das atribuições próprias das diversas áreas e especialidades, através
de cursos de reciclagem, capacitação e de especialização.
Parágrafo único. Os cursos ministrados com vista a atingir
à consecução dos objetivos, de que trata o inciso II serão
organizados com fundamento nas necessidades dos diversos órgãos do Poder Executivo Municipal.
Art. 35. O titular de cada órgão, visando à melhoria da
qualidade de seus serviços, procederá à indicação do conteúdo programático a ser desenvolvido, objetivando a realização de treinamento e capacitação dos seus servidores
subordinados, mediante:
I - diagnóstico das necessidades dos órgãos;
II - sugestão de currículos, conteúdo, horário, período ou
metodologias do curso;
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III - levantamento das necessidades e áreas de interesse
dos servidores;
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CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

IV - acompanhamento das etapas do treinamento; e
V - avaliação e controle dos resultados obtidos na execução das tarefas, em decorrência de cursos e treinamentos
realizados.

CAPÍTULO VIII
DO ENQUADRAMENTO

Art. 36. O enquadramento dos atuais ocupantes dos cargos de provimento efetivo far-se-á, inicialmente, no valor
do vencimento-base que o servidor esteja percebendo, e
de acordo com o seu tempo de efetivo exercício, em obediência aos seguintes critérios:
I - na carreira: o servidor será enquadrado na carreira a
qual pertença o cargo a partir da data de implantação desta Lei, observado o disposto nos Anexos I e II; e

II - no grupo: o servidor será enquadrado no Grupo de
vencimento correspondente à carreira onde se localiza o
seu respectivo cargo, observado o disposto no Anexo II
desta Lei.

Art. 38. Ficam extintos, na vacância, os cargos de provimento efetivo de que consta o Anexo III da presente Lei.
Art. 39. O edital de concurso estabelecerá os critérios,
normas e condições para a sua realização, bem como os
requisitos exigidos para cada cargo a ser provido, respeitado o disposto nesta Lei e das normas estabelecidas no
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha.
Art. 40. A administração, a qualquer tempo, poderá proceder ajustes necessários na tabela de vencimentos, objetivando a promoção de justa remuneração, respeitada a
disponibilidade orçamentária e financeira, nos termos da
Lei Complementar Federal no 101/2000.
Art. 41. O vencimento mensal do servidor do Poder Executivo Municipal terá como limite máximo a título de remuneração mensal, os valores percebidos como subsídio, no
mesmo período, pelo Prefeito Municipal.

§ 1o Caso o valor do vencimento-base do servidor, no ato
de seu enquadramento, observados os critérios estabelecidos neste artigo, seja inferior ao valor do vencimento-base
que estiver percebendo, o servidor será enquadrado no
grupo de vencimento imediatamente superior compatível
com o valor que percebe constante no Anexo IV desta Lei.

Art. 42. Na concessão dos adicionais de insalubridade e
de periculosidade será observado o valor base sobre o qual
incidirá o adicional, as situações estabelecidas em legislação específica e o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de São Gabriel da Palha.

§ 2o Fica assegurado ao servidor do Poder Executivo Municipal o enquadramento no grupo de vencimento correspondente à carreira, onde esteja localizado o cargo de provimento efetivo, desde que esteja exercendo atividades
compatíveis com o exercício do cargo para o qual prestou
concurso público, inclusive para aquele colocado à disposição de órgãos públicos e outros, por força de convênios ou
outros instrumentos legais.

Art. 43. As despesas decorrentes da implantação da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias
próprias consignadas no Orçamento Vigente, que serão
suplementadas, se necessárias, em observância à legislação pertinente, garantidas as dotações nos orçamentos
subsequentes.

§ 3o Aplica-se aos inativos, no que couber, o disposto nos
incisos I e II deste artigo.
§ 4o O Prefeito Municipal baixará, através de ato específico, as normas complementares para operacionalização do
enquadramento dos ocupantes de cargos de provimento
efetivo.

CAPÍTULO IX
DA CARGA HORÁRIA

Art. 37. A jornada de trabalho dos servidores do Poder
Executivo Municipal será regulamentada por ato do Poder
Executivo Municipal, obedecida à carga horária máxima
prevista para os cargos de provimento efetivo e, conforme
o caso, em observância à legislação específica que disciplina a matéria, a Lei Orgânica do Município e a Constituição
Federal.

Art. 44. Os servidores ocupantes dos cargos cujos requisitos básicos exijam Carteira Nacional de Habilitação poderão conduzir veículo automotor para o estrito cumprimento
de suas atribuições, dentro da circunscrição do Município,
sendo vedado o exercício das atividades típicas do cargo
de motorista.
Art. 45. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentária
(LDO) para o exercício de 2015, para os fins de inclusão do
Novo Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores Público Municipais integrantes do Quadro de Cargos do Poder
Executivo do Município de São Gabriel da Palha.
Art. 46. Integra a presente Lei para todos os efeitos o
Anexo I - Estrutura o Quadro de Cargos; o Anexo II - Estrutura Básica do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos; o Anexo III – Cargos a Serem Extintos na Vacância;
o Anexo IV - Tabela de Vencimentos; o Anexo V – Atribuições, Requisitos e Competências para Provimento dos Cargos; o Anexo VI–Formulário de Avaliação de Desempenho.
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Art. 47. Ficam convalidados os efeitos produzidos pela Lei
Municipal no 1.810, de 02 de janeiro de 2008 e respectiva
legislação complementar.

Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
Estado do Espírito Santo, 19 de novembro de 2015.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir do dia 30 de novembro de 2015, independente da data da sua publicação.
Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei no 1.810, de 02 de janeiro de 2008 e respectiva legislação complementar, bem como as demais disposições em contrário.
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HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo.

NIVALDO COMETTI
Secretário Municipal de Administração

Anexo I
Estrutura do Quadro de Cargos
GRUPO

Operação, Execução e Serviços
Gerais

CARGO

CARREIRA

QUANTIDADE

CARGA HORÁRIA

Atendente

II

05

36

Calceteiro

IV

11

44

Carpinteiro

IV

01

44

Contínuo

II

05

44

Coveiro

II

03

44

Eletricista

IV

03

44

Gari

I

28

44

Guarda Patrimonial

II

15

44

Jardineiro

II

03

44

Marceneiro

IV

01

44

Mecânico

V

05

44

Motorista

V

65

44

Operador de Máquinas

V

20

44

Operador de PABX

III

02

36

Pedreiro

IV

28

44

Servente

I

61

44

Telefonista

I

05

36

Trabalhador Braçal

I

81

44

IV

01

44

Viveirista
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Agente de Arrecadação

VI

16

36

Agente de Serviços de Saúde

III

20

36

Agente de Trânsito

VI

12

44

Agente Fiscal

VI

17

36

Agente Fiscal Ambiental

VI

04

36

Agente Fiscal de Saúde Sanitária

IV

03

36

Agente Municipal de Proteção e Defesa Civil

VI

02

36

Agente Sanitário

IV

02

36

Almoxarife

V

02

36

Assistente Administrativo

VI

37

36

Auxiliar Administrativo

III

15

36

Auxiliar de Assistente Social

III

02

36

Auxiliar de Biblioteca

III

08

36

Auxiliar de Cuidador Social

IV

02

44

Auxiliar de Educação Infantil

IV

36

36

Auxiliar de Enfermagem

III

05

36

Auxiliar de Secretaria

V

27

36

Auxiliar de Serviços Odontológicos

II

01

36

Coordenador de Turno

VI

09

30

Cuidador

IV

12

44

Cuidador Social

V

04

44

Digitador

VI

02

36

Escriturário

V

16

36

Gerente de Informática em Educação

VII

01

36

Gestor em Recursos Humanos

VII

01

36

Inspetor de Endemias

VII

02

36

Monitor de Transporte Escolar

IV

12

40

Operador de Micro Computador

VI

01

36

Secretário Escolar

VII

02

36

Técnico Agrícola

VI

06

44

Técnico de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações em SIG – Sistemas de Informações Geográficas

VIII

01

36

Técnico de Enfermagem

VII

06

36

Técnico de Laboratório

VII

03

36

Técnico em Agropecuária

VI

01

44

Técnico em Construção Civil

VI

01

36

Técnico em Contabilidade

VII

08

36

Técnico em Informática

VI

03

36

Técnico em Meio Ambiente

VI

01

44

Técnico em Radiologia

VII

01

24

Técnico em Segurança do Trabalho

VI

01

36
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Administrador

VIII

01

36

IX

02

36

VIII

10

30

X

02

30

VIII

01

36

Biólogo

IX

01

36

Contador

XI

03

36

Enfermeiro

IX

06

36

Engenheiro Agrônomo

IX

01

36

Engenheiro Ambiental

IX

01

36

Arquiteto e Urbanista
Assistente Social
Auditor Público Interno
Bibliotecário

Engenheiro Civil

Especializados
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IX

02

36

Farmacêutico

VIII

01

20

Farmacêutico Bioquímico

VIII

05

20

Fisioterapeuta

IX

04

20

Fonoaudiólogo

IX

01

20

Médico

XI

04

20

Médico Anestesista

XI

01

20

Médico Cardiologista

XI

02

20

Médico Clínico Geral

XI

04

20

Médico Dermatologista

XI

01

20

Médico Gastroenterologista

XI

01

20

Médico Ginecologista/Obstetra

XI

03

20

Médico Neurologista

XI

01

20

Médico Ortopedista

XI

02

20

Médico Otorrinolaringologista

XI

01

20

Médico Pediatra

XI

03

20

Médico Plantonista

XI

02

20

Médico Psiquiatra
Nutricionista

XI

01

20

VIII

04

36

Odontólogo

IX

09

20

VIII

01

25

Procurador do Município

XI

03

20

Psicólogo

IX

06

36

Veterinário

IX

02

36

Pedagogo

Anexo II
Estrutura Básica do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos
CARREIRA
I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

V

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

VI

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

VII

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

VIII

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

IX

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

X

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

XI

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

(*) A estrutura básica do Plano de Cargos Carreira e Vencimentos do Quadro de Cargos do Poder Executivo e aplicável aos
Cargos a serem extintos na vacância e aos cargos criados por esta Lei.
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Anexo III
Cargos a Serem Extintos na Vacância
GRUPO

CARGO

CARREIRA

QUANTITATIVO

II
IV
IV
II
I
II
II
IV
I
IV
V
III
III
III
II
VI
V
VI
III
VIII
XI
XI

05
11
01
05
28
15
01
01
05
01
02
15
02
05
01
02
16
01
02
01
04
02

Atendente
Calceteiro
Carpinteiro
Contínuo
Gari
Guarda Patrimonial
Jardineiro
Marceneiro
Telefonista
Viveirista
Almoxarife
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Assistência Social
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Serviços Odontológicos
Digitador
Escriturário
Operador de Micro-computador
Operador de PABX
Farmacêutico
Médico
Médico Plantonista

Operação, Execução e
Serviços Gerais

Serviços Administrativos
e Técnicos

Especializados

Anexo IV
Tabela de Vencimentos

Classe
carreira

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

I

790,00

821,60

854,46

888,64

924,19

961,16

999,60

1.039,59

1.081,17

1.124,42

1.169,39

1.216,17

1.264,82

1.315,41

1.368,02

1.422,75

1.479,66

II

802,62

834,72

868,11

902,84

938,95

976,51

1.015,57

1.056,19

1.098,44

1.142,38

1.188,07

1.235,60

1.285,02

1.336,42

1.389,88

1.445,47

1.503,29

III

810,61

843,03

876,76

911,83

948,30

986,23

1.025,68

1.066,71

1.109,38

1.153,75

1.199,90

1.247,90

1.297,81

1.349,73

1.403,71

1.459,86

1.518,26

IV

860,50

903,53

948,70

996,14

1.045,94

1.098,24

1.153,15

1.210,81

1.271,35

1.334,92

1.401,66

1.471,75

1.545,33

1.622,60

1.703,73

1.788,92

1.878,36

V

933,62

980,30

1.029,32

1.080,78

1.134,82

1.191,56

1.251,14

1.313,70

1.379,38

1.462,14

1.549,87

1.650,62

1.757,91

1.872,17

1.993,86

2.153,37

2.282,57

VI

985,36

1.053,80

1.127,05

1.205,18

1.289,06

1.378,60

1.474,25

1.576,64

1.686,16

1.803,31

1.928,59

2.062,55

2.205,84

2.359,07

2.522,20

2.698,22

2.884,40

VII

1.237,90

1.323,81

1.463,68

1.514,16

1.619,29

1.731,74

1.852,07

1.980,59

2.118,01

2.265,00

2.422,18

2.590,24

2.769,98

2.962,20

3.166,59

3.385,09

3.618,66

VIII

1.513,08

1.618,14

1.730,62

1.850,70

1.979,28

2.116,77

2.263,73

2.421,01

2.589,22

2.769,11

2.961,48

3.167,21

3.387,23

3.622,59

3.874,25

4.143,40

4.429,30

IX

1.964,63

2.062,86

2.166,00

2.274,31

2.388,04

2.507,43

2.632,80

2.764,44

2.902,67

3.047,81

3.200,20

3.360,21

3.528,21

3.704,63

3.889,86

4.084,34

4.288,56

X

2.466,50

2.589,82

2.719,32

2.855,27

2.998,03

3.147,93

3.305,33

3.470,60

3.644,14

3.826,33

4.017,64

4.218,54

4.429,47

4.650,95

4.883,48

5.127,66

5.384,04

XI

3.245,50

3.407,76

3.578,14

3.757,06

3.944,90

4.142,16

4.349,27

4.566,74

4.795,08

5.034,82

5.286,57

5.550,89

5.828,43

6.119,86

6.425,86

6.747,17

7.084,52
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Anexo V
Atribuições, Requisitos e Competências
para Provimento dos Cargos
CARGO: ATENDENTE
CARREIRA: II
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições a execução de tarefas relacionadas com
as atividades de recepção, identificação e encaminhamento de pacientes a laboratórios e aos consultórios médicos,
odontológicos e assistenciais. Prestam atendimentos telefônicos e fornecem informações em consultórios, hospitais
e outros estabelecimentos; organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Recepcionar os pacientes
em consultórios identificando-os e averiguando suas necessidades, para posterior encaminhamento ao médico,
odontólogo, bioquímico e assistente social; efetuar o controle das fichas de consultas dos pacientes encaminhados,
bem como a marcação e o controle de novas consultas de
pacientes em tratamento; providenciar o encaminhamento
dos pacientes que diretamente procuram os serviços médicos, odontológicos e assistenciais; fazer a seleção dos
pacientes a serem consultados; fazer o preenchimento
de formulários de chamamento dos pacientes, para dar
continuidade ao tratamento iniciado, quando o período estabelecido for considerado vencido; fazer o controle das
faltas dos pacientes, anotando em fichas individuais; elaborar quadro estatístico dos atendimentos realizados; auxiliar aplicação de flúor; fazer a distribuição e o controle
de medicamentos oferecidos à população carente; fazer o
controle de equipamentos e medicamentos utilizados nos
consultórios médicos, odontológicos e em laboratórios; e
executar outras tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Circular, informações internas; falar de maneira clara, ágil e objetiva; ouvir com
atenção; coordenar equipe; orientar de maneira precisa,
comunicar-se visualmente com o cliente; comunicar-se
efetivamente por meio de escrita; agir com bom senso;
demonstrar capacidade de se antecipar às necessidades
dos clientes; demonstrar iniciativa, afabilidade, interesse
e agir com agilidade; Demonstrar organização, educação,
autonomia, paciência, entusiasmo, respeito mútuo, espírito de equipe, capacidade de auto-avaliação, interesse no
aprimoramento profissional e demonstrar conhecimentos
de informática.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a
menor dificuldade para o seu desempenho.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: CALCETEIRO
CARREIRA: IV
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como
atribuições a execução de pavimentação de ruas, praças,
jardins e obras similares, utilizando blocos de concreto,
paralelepípedos e outros materiais similares. Organizam
e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos
e contrapisos.
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: Determinar
o alinhamento da obra, para orientar o assentamento do
material adequado para nivelá-lo e permitir o assentamento das pedras; espalhar camada de areia sobre o assentamento; assentar blocos, broquetes, paralelepípedos,
meios-fios e outros; executar trabalho em pisos, em calçadas com assentamento de pastilhas de granito ou outros;
recobrir junções, preenchendo-as com alcatrão ou argamassa de cimento, para igualar o calçamento e dar acabamento à obra; preparar cavaletes e outros meios para
isolar as áreas de trabalho; carregar e descarregar veículos com meios-fios, areia e outros; zelar pela conservação
dos equipamentos de trabalho; e executar outras tarefas
correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo
O aprendizado, geralmente, ocorre no canteiro de obras ou
ainda pode ser obtido em escolas de formação profissional
da área de construção civil. O pleno desenvolvimento das
atividades só ocorrerá após experiência entre um e dois
anos.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Coordenar trabalhos com
outros membros da equipe; trabalhar em áreas de risco; trabalhar em grandes alturas; obedecer às normas
de segurança; zelar pela qualidade do trabalho; manterse atualizado quanto às normas técnicas e de segurança; preocupar-se com a produtividade; comunicar-se com
clientes, superiores e colegas de trabalho; cumprir as especificações do fabricante.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que
oferecem reduzido teor de variedades. O ocupante decide sobre alternativas de fácil escolha. Os problemas que
eventualmente surgem são relatados à chefia para decisão.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as
possibilidades de perdas devido a descuidos são patentes,
embora em grau reduzido.
CARGO: CARPINTEIRO
CARREIRA: IV
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejam trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam fôrmas metálicas. Confeccionam fôrmas de madeira e forro de laje
(painéis), constroem andaimes e proteção de madeira e
estruturas de madeira para telhado. Escoram lajes de pontes, viadutos e grandes vãos. Montam portas e esquadrias.
Finalizam serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa;
manter-se atualizado dentro da carreira; controlar o estresse; saber comunicar-se com os outros; trabalhar em
equipe; participar de reuniões técnicas; aplicar procedimentos de primeiros socorros; aceitar responsabilidades;
seguir normas de segurança; ler e interpretar projetos;
utilizar o tempo de forma eficiente.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Planejar trabalho de
carpintaria: analisar trabalho, estabelecer cronograma,
especificar materiais e equipamentos, quantificar tempo
de serviço, avaliar custos e apresentar orçamentos; B Preparar canteiro de obras: Isolar área com tapume,
conferir medidas do terreno, construir ambientes previstos
(depósitos, banheiros, almoxarifado, refeitório), organizar
posto de trabalho, analisar projeto observando marcações,
dimensões e materiais, tirar nível do terreno para definir
gabarito, instalar gabarito de madeira para alocação, locar
eixos da construção (pilares e parede), conferir esquadro
Conferir prumo e nível (forro, pilar e viga); C- Montar
fôrmas metálicas: Separar peças e painéis conforme
projeto de montagem de fôrmas, lubrificar partes internas
de fôrmas, com óleo desmoldante, para reutilização, fazer gabarito de fôrmas, montar fôrmas metálicas no local,
travar fôrmas utilizando mão francesa metálica regulável,
colocar apoio e fixadores para fôrmas de camadas superiores; D - Confeccionar fôrmas de madeira: Estabelecer
planos de corte de peças de madeira, cortar peças para
fôrmas e demais serviços, bater painéis de fôrma usando
pregos (fixar), lubrificar partes internas de fôrmas, com
desmoldante de madeira, para reutilização, montar fôrmas
com painéis de madeira no local, confeccionar fôrmas para
escadas, distribuir cavaletes para viga conforme projeto,
confeccionar mão francesa de madeira para travamento;
E - Confeccionar forro de laje (Painéis): Montar escoramento de forro de laje, montar longarinas e barrotes
para apoio de forro de laje, distribuir painéis de laje sobre
escoramento, marcar eixo de prumada, fixar painéis de
laje sobre escoramentos, vigas e pilares, fixar gastalhos
no concreto fresco (mosca); F - Construir andaimes e
proteção de madeira: Analisar função e altura do andaime, construir andaime fixando com pregos, parafusos
e encaixes, fixar andaime à construção, construir bandejas salva-vidas, construir proteção provisória de escadas;
proteger fosso com assoalho provisório; G - Escorar lajes
de pontes, viadutos e grandes vãos: Preparar berço
para escoramento sobre escadas cravadas, montar escoramentos em grandes alturas, fazer contraventamento de
escoras, emendar escoras, escorar paredes de túneis e
valas; H - Montar portas e esquadrias: Montar portal,
assentar portas e guarnições, assentar janelas e guarnições, assentar portas; J - Construir estruturas de madeira para telhado: Analisar plantas de cobertura, fazer
levantamento de material para telhado, efetuar operações
de encaixe para telhado de madeira, efetuar emendas e
colocação de ferragem para telhado, montar tesouras, terças, caibros e ripas, fixar pontaletes; I - Finalizar serviços: Acompanhar concretagem, reparando fôrmas, se
necessário, desenformar, desmontar andaimes, efetuar
limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, remover pregos e sujeiras de fôrmas de madeira, selecionar materiais
reutilizáveis, armazenar peças e equipamentos em local
adequado.

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Instrução Formal Mínima:
Ensino Fundamental Completo.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se
com problemas de natureza padronizada, embora utilize
soluções originais para o encaminhamento dos detalhes.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: CONTÍNUO
CARREIRA: II
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como
atribuições serviços relacionados com a circulação do expediente interno e externo, a abertura e fechamento de
dependências, auxiliam nas secretarias e serviços de copa,
transmitem mensagens orais e escritas e outros afins.
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Abrir e fechar as dependências de prédios públicos; cumprir mandados internos e
externos, executando tarefas de coleta e entrega de documentos, mensagens ou pequenos volumes; remover ou
arruinarem utensílios; executar tarefas de copa e cozinha;
encaminhar visitantes aos diversos setores da Prefeitura;
fazer limpeza de cômodos, pátios e outras dependências;
solicitar material de limpeza e de cozinha; e executar outras
atividades correlatas; distribuir café aos departamentos,
solicitar manutenção de máquinas e equipamentos, solicitar
manutenção predial e colocar água nos bebedouros.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional;
demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade,
paciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito
www.diariomunicipal.es.gov.br

23/11/2015 (Segunda-feira)

DOM/ES - Edição N° 391

tato em lidar com pessoas relacionando-se facilmente com
os colegas de trabalho.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que
oferecem reduzido teor de variedades, o ocupante decide sobre alternativas de fácil escolha. Os problemas que
eventualmente surgem são relatados a Chefia para uma
decisão.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS: executar as tarefas com
presteza, manejar caixões, demonstrar educação e paciência, dar provas de responsabilidade, utilizar equipamentos de proteção individual, dar provas de assiduidade
ao trabalho, manter a aparência, agir com discrição, zelar
pela integridade dos companheiros; utilizar equipamentos
de proteção coletiva, operar máquinas e equipamentos
(tratores e roçadeiras), manter postura diante da família
do falecido, demonstrar presteza, demonstrar bom preparo psicológico, respeitar as opções religiosas, demonstrar resistência física, conviver com situações imprevistas,
demonstrar interesse e capacidade de desenvolver outros
trabalhos.

CARREIRA: II

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que
oferecem reduzido teor de variedades, o ocupante decide sobre alternativas de fácil escolha. Os problemas que
eventualmente surgem são relatados a Chefia para uma
decisão.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliam nos serviços funerários,
constroem, preparam, limpam, abrem e fecham sepulturas. Realizam sepultamento, exumam, trasladam corpos e
despojos. Conservam cemitérios, máquinas e ferramentas
de trabalho. Zelam pela segurança do cemitério. Atuam
em cemitérios, em horários diurnos. Em geral, trabalham
em equipe, com supervisão permanente. Trabalham em
local fechado ou a céu aberto.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: COVEIRO

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Abrir sepulturas - Verificar a disponibilidade de sepulturas, selecionar as ferramentas, cavar o terreno; abrir portão, remover tampão,
lajes ou jardins, verificar as medidas das sepulturas; medir caixão e acertar a sepultura; B - Realizar o sepultamento – marcar a sepultura, transportar caixão dentro da
sepultura, fechar e datar gavetas, encaixar lajes e tampão,
calafetar sepulturas, cobrir sepulturas com terra, colocar
coroa de flores e retirar o excesso de terra e materiais
de sepultamento; C - Confeccionar carneiros - escorar paredes das sepulturas; preparar materiais para confecção de carneiros, assentar ou encaixar tijolos, colocar
lajes pré-moldadas; D - Conservar máquinas e equipamentos - e hidráulicos, conservar ferramentas de trabalho, lubrificar máquinas, trocar revestimentos de forno
crematório, lavar máquinas, lavar câmara fria; E -Zelar
pela segurança do cemitério - controlar a entrada de
veículos em dias especiais, zelar pelo patrimônio, alertar à
segurança sobre suspeitos, alertar visitantes sobre locais
e horários impróprios, acompanhar pessoas pelo cemitério
em dias especiais; F -Comunicar-se - informar à família
sobre a localização de sepulturas, confirmar com a família se pode proceder ao sepultamento, interpretar sinais
sonoros e luminosos, receber escala de serviços, verificar
autorização e numeração para sepultamento, devolver ordem de sepultamento, exumação ou traslado ao responsável, receber autorização para execução de trabalhos,
orientar família a procurar administração para inteirar-se
dos procedimentos, colocar placas de orientação, comunicar à chefia a disponibilidade de sepulturas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.

CARGO: ELETRICISTA
CARREIRA: IV
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de baixa tensão. Montam
e reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares
em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e
de serviços. Instalam e reparam equipamentos de iluminação de cenários ou palcos.
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: executar serviços de instalações de circuitos elétricos, segundo plantas, esquemas
e croquis; instalar e reparar sistemas de rede elétrica em
prédios, obras e logradouros públicos; executar serviços
de manutenção da iluminação dos logradouros públicos;
colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis,
tomadas elétricas, calhas bocais para lâmpadas e outros;
instalar e reparar disjuntores relês, exaustores, amperímetros, reatores, resistências, painéis de controle e outros; instalar e reparar linhas de alinhamento, chaves,
reostatos, motores de correntes alternadas e contínuas,
chaves térmicas, magnéticas e automáticas; executar
serviços elétricos nas ruas em épocas de festas, comemoração e outros eventos; Instalar, regular, reparar aparelhos e equipamentos elétricos; zelar pela conservação
dos equipamentos de trabalho; e executar outras tarefas
correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio com qualificação básica.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETENCIAS PESSOAIS: Utilizar equipamentos de
segurança; demonstrar atenção na execução do serviço;
comunicar-se com os colegas; demonstrar capacidade de
enfrentar situações de emergência; aplicar procedimentos
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de primeiros-socorros; demonstrar condicionamento físico para executar a função; demonstrar organização; demonstrar iniciativa para executar o serviço; seguir normas
de segurança e diferenciar cores.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se
com problemas de natureza padronizada, embora utilize
soluções originais para o encaminhamento dos detalhes.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: A ocupante
lida com equipamentos e recursos de alto custo. Exerce
cuidados significativos para prevenir perdas, que seriam
normalmente elevadas se ocorressem.
CARGO: GARI
CARREIRA: I
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuição a execução de tarefas referentes à conservação da limpeza de logradouros públicos por meio de
coleta de lixo, varrições, lavagens, pintura de guias, aparo
de gramas etc. Zelam pela segurança do patrimônio e das
pessoas, solicitando meios e tomando providências para
a realização dos serviços. Trabalham individualmente ou
em equipe, com ou sem supervisão permanente. O horário
de trabalho é variado, podendo ser diurno, noturno ou em
regime de rodízio de turnos.
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Conservar áreas externas - Varrer vias públicas e calçadões, amontoar detritos e
fragmentos, capinar vegetação das guias, calçadas e margens de rio, recolher o lixo em latões ou sacos plásticos,
colocar o lixo no veículo compactador, lavar vias públicas
após varrição e coleta de feira, pintar guias, sarjetas e
alambrados, fazer manutenção de jardins; remover o lixo
para depósitos e descarga, retirar detritos das margens
de rio, separar material para reciclagem e executar outras
atividades correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar destreza manual; demonstrar educação no trato com pessoas; dar
provas de organização profissional; tratar pessoas sem
discriminação; agir honestamente; demonstrar senso de
responsabilidade; dar provas de controle emocional; demonstrar atenção; utilizar equipamento de proteção individual; dar provas de equilíbrio físico; prestar primeiros
socorros; praticar ginástica laborativa; tomar vacina; demonstrar espírito de equipe; demonstrar presteza e acatar
ordens superiores.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a
menor dificuldade para o seu desempenho.

Página 78

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: GUARDA PATRIMONIAL
CARREIRA: II
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercem a vigilância de prédios,
terrenos e suas dependências, áreas públicas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos e outras
irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do
patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos;
recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em
áreas de acesso livre e restrito.
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: controlar o acesso de pessoas em áreas restritas; rondar as dependências do local de trabalho diurna ou noturna nas dependências de
prédios e áreas adjacentes verificando se portas; janelas
e outras vias de acesso se estão devidamente fechadas;
examinar as instalações hidráulicas e elétricas da Prefeitura, tomando as providências necessárias, na ocorrência de
fatos imprevistos, ascender e apagar lâmpadas dos prédios da Prefeitura; proceder a vigilância diurna ou noturna
nas áreas e logradouros públicos; proceder a vigilância de
veículos máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade; executar a vigilância no sentido de proteger os bens
artísticos, culturais, cívicos, ambientais, estéticos, históricos e/ ou outros, e executar outras atividades correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental.
EXPERIÊNCIA: O exercício da ocupação requer formação profissionalizante básica de duzentas a quatrocentas
horas. Os Guardas Patrimoniais passam por treinamento
obrigatório em escolas especializadas em segurança.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar atenção; trabalhar em equipe; trabalhar com ética profissional; revelar idoneidade; manter bom condicionamento físico; usar
técnicas de defesa pessoal; manter boa aparência; prestar
primeiros socorros; demonstrar autocontrole em situações
de risco e demonstrar tranquilidade.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que
oferecem reduzido teor de variedades. O ocupante decide sobre alternativas de fácil escolha. Os problemas que
eventualmente surgem são relatados à chefia para tomada
de decisão.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos que podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuido.
CARGO: JARDINEIRO
CARREIRA: II
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições a execução de tarefas relacionadas
com a limpeza dos jardins, a confecção e modificação de
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canteiro e o zelo pela conservação de parques e jardins.
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Fazer e reformar canteiros
em jardins e parques públicos; semear e, plantar muda de
flores e folhagem; regar e podar a grama, plantas e arvores; remover, renovar e adubar a terra dos jardins; atuar
contra as pragas; separar mudas para doação em épocas
próprias, efetuar a limpeza e conservação dos parques e
jardins; e executar outras atividades correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental.
EXPERIÊNCIA: A qualificação e experiência são obtidas
na prática.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar força física;
demonstrar resistência física; demonstrar sensibilidade
com plantas; demonstrar habilidade manual; dar prova de
responsabilidade no cuidado dos canteiros, vasos, floreiras, horto florestal e paisagismos.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que
oferecem reduzido teor de variedade. O ocupante decide sobre alternativas de fácil escolha. Os problemas que
eventualmente surgem são relatados a chefia para uma
decisão.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: MARCENEIRO
CARREIRA: IV
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparam o local de trabalho,
ordenando fluxos do processo de produção, e planejam
o trabalho, interpretando projetos desenhos e especificações e esboçando o produto conforme solicitação. Confeccionam e restauram produtos de madeira e derivados
(produção em série ou sob medida). Entregam produtos
confeccionados sob medida ou restaurados, embalando,
transportando e montando o produto no local da instalação em conformidade com as normas e procedimentos
técnicos e de segurança, qualidade, higiene e preservação
ambiental.
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Preparar o local de
trabalho: Organizar o local de trabalho, ordenar fluxos do
processo de produção, preparar local para armazenamento
de materiais, preparar local de carga e descarga. B - Planejar o trabalho: Interpretar projetos, desenhos e especificações para a confecção e restauração de produtos de
madeira, esboçar o produto conforme solicitação, especificar madeiras, acessórios, ferragens e acabamentos para
confecção de produtos de madeira, dimensionar produtos
de madeira e derivados conforme solicitações de clientes
e local de instalação, especificar madeiras, acessórios, ferragens e acabamentos para confecção de produtos de madeira, elaborar orçamento para a confecção dos produtos
de madeira e derivados e outros materiais, confeccionar
gabaritos ou moldes para execução das peças em madei-
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ras e derivados, elaborar roteiro para a confecção e restauração de produtos de madeira e/ou derivados, selecionar
as ferramentas necessárias para a execução do trabalho;
C - Confeccionar produtos de madeira e derivados
para produção em série ou sob medida: Utilizar Equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC),
regular as máquinas para obter o produto conforme o projeto, manter as máquinas e ferramentas em condições de
funcionamento, executar traçado em madeira, derivados e
outros materiais observando o sentido dos veios, usinar os
componentes dos produtos, montar produtos de madeira
e derivados com elementos de fixação, colocar apliques
e lâminas nos produtos de madeira e derivados, aplicar
massa para montagem de pipas, sob pressão, aplicar produtos para correções, montagens e acabamentos de produtos de madeira e derivados, regular o funcionamento
das partes móveis do produto, executar acabamento em
produtos de madeira e derivados, desmontar o produto;
D - Restaurar produtos de madeira e derivados: Selecionar produtos para restauração, confeccionar peças a
serem substituídas na restauração de reposição, substituir
peças danificadas, reapertar elementos de fixação, reparar
o produto para o acabamento. E - Entregar produtos
confeccionados sob medida ou restaurados: Separar
o produto e acessórios, embalar o produto, transportar o
produto, fixar ferramentas, montar o produto no local de
instalação, colocar arremates finais; F - Seguir procedimentos para garantir a qualidade: Avaliar a qualidade
da matéria-prima para confecção de produtos de madeira
e derivados; verificar a resistência dos produtos de madeira e derivados; revisar as dimensões do produto, comparar características do produto com requisitos do cliente ou
projeto, revisar as condições do acabamento do produto.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo.
EXPERIÊNCIA: O exercício desta ocupação exige experiência mínima de um ano, comprovado mediante contrato
de trabalho na função.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar capacidade
para trabalhar em equipe, evidenciar criatividade, manterse atualizado tecnologicamente, agir com ética, demonstrar capacidade para perceber idéias, seguir procedimentos de segurança.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se
com problemas de natureza padronizada, embora utilize
soluções originais para o encaminhamento dos detalhes.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com equipamentos e recursos de médio custo. Exerce
cuidados significativos para prevenir perdas, que seriam
normalmente elevadas se ocorressem.
CARGO: MECÂNICO
CARREIRA: V
DESCRIÇAO SUMÁRIA: Consertam veículos, máquinas
e equipamentos, requisitando peças para reposição, monwww.diariomunicipal.es.gov.br
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tando máquinas equipamentos e acessórios, conforme especificações do fabricante. Organizam o local de trabalho
para manutenção e avaliam as condições de máquinas e
equipamentos. Elaboram propostas de serviços e orçamentos, relacionando causas de defeitos e listando peças
para substituição. Trabalham seguindo normas de segurança e qualidade.
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Consertar máquinas
e equipamentos: Requisitar peças para reposição, manusear corretamente às ferramentas de trabalho, montar
máquinas, equipamentos e acessórios conforme especificações do fabricante, montar carburadores, ajustar carburadores, realizar testes de estanqueidade (vazamento de
ar), afiar componentes de corte, lubrificar transmissão, regular máquinas e equipamentos; B - Preparar ambiente
para manutenção de máquinas pequenas: Organizar
local de trabalho, especificar local para armazenamento de
equipamentos, ferramentas e peças, observar seqüência
de operações: orçamento, conserto e liberação, determinar local apropriado para limpeza das peças, retirar impurezas de ferramentas, retificar ferramentas, identificar
resíduos da manutenção realizada, acondicionar resíduos
conforme normas vigentes, controlar estoques de peças
para reposição; C - Avaliar condições de máquinas e
equipamentos recebidos: Levantar informações sobre a
utilização de máquinas e equipamentos, identificar vazamentos de fluidos, observar excesso de óleo no escapamento, verificar o desgaste de velas de ignição, verificar
acúmulo de óleo em velas de ignição, testar dispositivos
elétricos, inspecionar visualmente a existência de impurezas em combustíveis, identificar ruídos anormais, medir
compressão de motores; D - Elaborar proposta de serviço: Desmontar máquinas e equipamentos, lavar peças,
máquinas e equipamentos, identificar peças com problemas (quebradas e ou com desgastes), relacionar causas
de defeitos, listar peças para substituição, elaborar orçamentos; E - Realizar serviços de manutenção com
qualidade: Assegurar reposição de peças originais, entregar máquinas e equipamentos em prazos estabelecidos,
estabelecer prazo de garantia de serviços de manutenção,
fornecer ao usuário dados para controle e programação da
manutenção; F - Trabalhar conforme normas de segurança: Identificar atos e situações inseguras, acondicionar
materiais inflamáveis em locais ventilados e isolados, utilizar equipamentos de proteção individual, inspecionar itens
de segurança para testes em máquinas e equipamentos.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo. Curso básico de qualificação profissional em mecânica de veículos automotores.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa na
identificação e resolução dos defeitos; desenvolver atividades de manutenção com responsabilidade; trabalhar
com dinamismo, interagir com a equipe de trabalho buscando a satisfação do cliente, comunicar-se de maneira
clara e objetiva com seus interlocutores, realizar as atividades com determinação; atualizar-se profissionalmente;
raciocinar logicamente na montagem e desmontagem das
máquinas e equipamentos; agir com autocontrole em situações imprevistas e desfavoráveis.
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JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; organizar e coordenar suas atividades, defrontandose com problemas de natureza padronizada embora utilize
soluções originais para o encaminhamento dos detalhes.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuido.
CARGO: MOTORISTA
CARREIRA: V
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirigem e manobram veículos
leves e pesados e transportam pessoas e cargas. Realizam
verificações básicas do veículo e utilizam equipamentos e
dispositivos especiais tais como sinalização sonora, luminosa e extintores de incêndio, trabalham seguindo normas
de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Transportar, coletar e entregar servidores e cargas em geral; remover veículos
avariados e prestar socorro mecânico; Movimentar cargas
volumosas e pesadas; Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte; Desenvolver as atividades conforme
as normas e procedimentos técnicos e de segurança.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental e Carteira Nacional
de Habilitação categoria “D” ou superior, Curso de direção
defensiva.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir com ética; manter-se
atualizado; zelar pelo material transportado; zelar pela segurança dos ocupantes do veículo; trabalhar em equipe;
agir com criatividade; demonstrar cortesia; cumprir horários e escalas de trabalho; demonstrar capacidade visual;
tratar as pessoas com polidez; respeitar leis de trânsito;
dirigir defensivamente; manter-se calmo; demonstrar noções básicas de mecânica de veículos.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as
tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria
para solucionar problemas simples e encaminhá-los.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA
CARREIRA: V
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Operam, ajustam e
preparam máquinas e implementos. Realizam manutenção
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em primeiro nível de máquinas e implementos. Empregam
medidas de segurança. Os ocupantes do cargo têm como
atribuições as tarefas relacionadas com a operação de máquinas pesadas, efetuando serviços de abertura e aterros
de valas, bueiros, serviços de drenagem, nivelamento de
ruas, terrenos e estradas.
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Operar máquinas e
equipamentos: Ligar e desligar máquinas, controlar
painel de comandos e instrumentos, ligar e desligar implementos, conferir ruídos de máquinas e implementos,
controlar barras de pulverização; B - ajustar máquinas
e equipamentos: Regular altura de máquinas e implementos, ajustar profundidade e largura de implementos,
regular velocidade de máquinas, regular quantidade de sementes e adubos, regular velocidade de cilindros e ventiladores, inverter polias, substituir plataformas e peneiras,
regular distância e pressão entre placas e fusos, regular
cortinas, côncavo e molinete, ajustar escovas e desfibrador; C - Realizar manutenção em primeiro nível de
máquinas e equipamentos: Engraxar rolamentos, engrenagens e buchas, trocar peças de implementos e máquinas, lavar máquinas e implementos, limpar filtro de ar,
trocar óleos e filtros, colocar água em pneus e baterias,
calibrar pneus, guardar máquinas, implementos e equipamentos; D - Empregar medidas de segurança: Assessorar em treinamento de colegas; vestir uniformes de
proteção individual, colocar óculos, abafadores, máscaras
e luvas, calçar botas, armazenar produtos químicos, sinalizar áreas de riscos de acidentes, confirmar desligamento
de máquinas e implementos; encapar correias, correntes
e giratórias de motor, engrenar máquinas estacionadas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental.
O cargo exige Carteira Nacional de Habilitação, “C” ou superior.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe; dar
prova de resistência física; manifestar atenção difusa, manifestar coordenação motora múltipla, atentar para intempéries, manifestar iniciativa.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se
com problemas de natureza padronizada, embora utilize
soluções originais para o encaminhamento dos detalhes.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com equipamentos e recursos de alto custo. Exerce
cuidados significativos para prevenir perdas, que são normalmente elevados quando ocorrem.
CARGO: OPERADOR DE PABX
CARREIRA: III
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operam equipamentos, atendem, transferem, cadastram e completam chamadas telefônicas locais, nacionais e internacionais, comunicando-se
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formalmente em português e/ou línguas estrangeiras. Auxiliam o cliente, fornecendo informações e prestando serviços gerais. Podem treinar funcionários e avaliar a qualidade de atendimento do operador, identificando pontos de
melhoria.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - atender o cliente:
Identificar-se (nome do atendente), saudar o cliente,
ouvir o cliente, identificar tipo de chamada e código de
serviço na tela do computador, identificar origem da chamada, sondar tipo de solicitação de serviço, interpretar
mensagem do cliente, identificar necessidades do cliente,
digitar mensagem, anotar e transmitir recados, localizar
pessoas, transferir chamadas internas e externas e acessar códigos; B - Prestar serviços: completar chamadas
nacionais e internacionais, preencher boleto de tarifa, solicitar auxílio de operadoras internacionais; acompanhar
ligação, averiguar números solicitados no exterior, agendar chamadas com intérprete, interceptar ligações, programar mensagem, enviar mensagens, ler mensagem
para cliente, retransmitir mensagens, direcionar cliente a
outros serviços, registrar pendências de informações, encaminhar reclamações ao supervisor, retornar contato com
cliente; C - Fornecer informações: Consultar terminal
de informações, pesquisar banco de dados telefônico, informar sobre eventos e cursos, informar ramais, informar
números de telefones internos, informar endereços dos órgãos da administração, informar códigos de área nacionais
e internacionais, informar horário de atendimento, informar fuso-horário, procedimentos de chamadas DDD e DDI
, tarifas, valor de ligações concluídas via operador, gravar
informações, D - Operar equipamentos: atualizar código
de grupo, atualizar painel de procedimentos, operar plataforma de atendimento telefônico, operar PABX, programar
PABX, pesquisar restrições do telefone, pesquisar normas
para ligações internacionais (Info), consultar banco de
dados de procedimentos via internet, lançar ligações manualmente, preencher bilhete; E - Cadastrar informações: atualizar cadastro, cadastrar números de telefones
e ramal de funcionários, cadastrar telefone e ramais dos
órgãos da administração, atualizar painel de informações
de eventos; F - Avaliar qualidade de atendimento do
operador: acompanhar execução dos trabalhos, verificar cumprimento das normas de atendimento, monitorar
tempo de atendimento, monitorar tempo de pausa, fazer
monitoria ativa, simular situações reais, identificar pontos
de melhoria, propor medidas corretivas, elaborar gráficos
de desempenho, responder questionários mensais sobre
procedimentos operacionais, otimizar distribuição de operadores e documentar serviços prestados.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo, conhecimentos básicos de
informática e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: A formação profissional ocorre com a prática de um a dois anos, no local de trabalho.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Falar formalmente; manter
sigilo; adequar o tom de voz; demonstrar pontualidade;
capacidade de assimilação; escutar atentamente (saber
ouvir e transmitir informações corretamente); demonstrar
segurança; higienizar equipamentos de trabalho; demonswww.diariomunicipal.es.gov.br
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trar objetividade; entusiasmo; imparcialidade; prontidão;
paciência; digitar teclados; pronunciar-se claramente;
conservar equipamentos de trabalho; demonstrar respeito
com o cliente e agilidade e bom relacionamento com os
colegas de trabalho.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as
tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria
para solucionar problemas simples e encaminhá-los.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: PEDREIRO
CARREIRA: IV
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sanitários e outros; dar acabamento à obra, preenchendo
as junções com argamassa de cimento, alcatrão e outros;
operar instrumentos de medida, peso prumo, nível e outros; construir caixas d’água e ciópticas, esgotos e tanques; zelar pela limpeza e conservação das ferramentas
de trabalho; e executar outras tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo, com curso de formação profissional da área ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS que conste registro da profissão de
pedreiro.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações
e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos. Os ocupantes do cargo têm como atribuições a
execução de serviços de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por instruções, desenhos, esquemas e
especificações para construir, reformar ou reparar prédios
e instalações.
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Organizar o trabalho:
Interpretar e verificar as características das ordens de serviço, examinar e especificar os materiais a serem utilizados na obra, calcular os materiais a serem utilizados na
obra, orçar o serviço; B - Preparar o local de trabalho:
Providenciar a liberação do local de trabalho, selecionar
as ferramentas e equipamentos, selecionar os equipamentos de segurança, providenciar o local para depósito de
materiais e ferramentas, disponibilizar os materiais para
a obra. C - Construir as fundações: Construir o gabarito para a locação da obra, marcar a obra a ser realizada,
cavar o local para as sapatas, providenciar as formas para
as fundações, preparar o concreto, aplicar o concreto nas
fundações, confeccionar o arranque do pilar e a cinta de
fundação; D - Construir estruturas de alvenarias: Esquadrejar as alvenarias, preparar a argamassa para o assentamento, aprumar as alvenarias, nivelar as alvenarias,
alinhar as alvenarias, assentar os tijolos, blocos e elementos vazados, concretar os pilares e pilaretes, assentar as
vergas nos vãos, chumbar os tacos e tarugos para fixação
das aduelas, aplicar o concreto nas cintas de amarração
sobre as alvenarias. montar as lajes pré-moldadas, concretar as lajes, apertar as alvenarias; E - Aplicar os revestimentos e contrapisos: Aplicar o chapisco em tetos e paredes, preparar a argamassa para o revestimento, marcar
os pontos de nível e pontos de massa, aplicar o emboço
para regularizar a superfície, assentar acabamentos (soleiras, peitoris etc) em portas e janelas, preparar argamassa
(farofa) para o contrapiso, assentar os pré-moldados, trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento,
areia e água, dosando as quantidades de forma adequada;
executar, por instruções, desenhos ou croquis, serviços de
construção e reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas e outras estruturas semelhantes; realizar trabalhos
de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas
semelhantes; executar serviços de construção de alicerces
e levantamento de paredes; emboçar e rebocar as estruturas construídas; assentar março de portas e janelas e
fazer restauração de tijolos, ladrilhos, azulejos, cerâmicas,
mosaicos, tacos, manilhas, pedras, mármores, pias, vasos

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Coordenar trabalhos com
outros membros da equipe, trabalhar em áreas de risco,
trabalhar em grandes alturas, obedecer às normas de segurança, zelar pela qualidade do trabalho, manter-se atualizado quanto às normas técnicas e de segurança, preocupar-se com a produtividade, comunicar-se com clientes,
superiores e colegas de trabalho, cuidar do material de
trabalho, cumprir as especificações do fabricante.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se
com problemas de natureza padronizada, embora utilize
soluções originais para o encaminhamento dos detalhes.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuido.
CARGO: SERVENTE
CARREIRA: I
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuição a execução de tarefas de natureza rotineira de limpeza em geral em edifícios e escolas públicas,
bem como realizar trabalhos de coleta e entrega de documentos. Conservam a limpeza de logradouros públicos
por meio de coleta de lixo, varrições, lavagens, pintura
de guias, aparo de gramas etc. Lavam vidros de janelas e
fachadas de edifícios e limpam recintos e acessórios dos
mesmos. Atendem transeuntes, visitantes e moradores,
prestando-lhes informações. Zelam pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a realização dos serviços.
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Abrir e fechar as dependências de prédios públicos; limpar as dependências dos
prédios públicos, varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos, escadas, ladrilhos e vidraças; manter a devida
higiene das instalações sanitárias e da cozinha, manter a
arrumação da cozinha, limpando recipientes e vasilhames;
remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e
equipamentos; limpar utensílios como cinzeiros e objetos
de adornos; coletar o lixo dos departamentos, recolhendo-o adequadamente; remover ou arrumar móveis e utenwww.diariomunicipal.es.gov.br
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sílios; executar tarefas de copa e cozinha; solicitar material de limpeza e de cozinha; cumprir mandados internos
e externos, executando tarefas de coleta e documentos;
mensagens ou pequenos volumes; e executar outras tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Requer Ensino Fundamental Completo.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar destreza manual; demonstrar educação no trato com pessoas; dar
provas de organização profissional, agir honestamente,
demonstrar senso de responsabilidade; dar provas de controle emocional; demonstrar atenção; utilizar equipamento de proteção individual; dar provas de equilíbrio físico;
prestar primeiros socorros; praticar ginástica laborativa;
tomar vacina; demonstrar espírito de equipe; demonstrar
presteza; acatar ordens superiores.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem menor dificuldade para o seu desempenho.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: TELEFONISTA
CARREIRA: I
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições a operação da mesa telefônica ou uma
seção da mesma, movimentando chaves, interruptores e
outros dispositivos, para estabelecer comunicações internas, locais ou interurbanas.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Operar central telefônica
para estabelecer comunicação urbana ou interurbana; anotar recados, transmitindo-os à parte interessada; controlar
livro de chamadas telefônicas; elaborar mapas, visando a
prestação de contas, relativo às chamadas telefônicas; zelar pela conservação dos equipamentos de trabalho, bem
como pela limpeza e ordem do local de trabalho; atender
o cliente, prestar serviços; fornecer informações; operar
equipamentos; fornecer e cadastrar informações; monitorar atendimento e comunicar-se; e executar outras tarefas
correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo. A formação profissional ocorre com a prática de um
a dois anos, no local de trabalho.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Falar formalmente; manter
sigilo; adequar o tom de voz, demonstrar pontualidade;
demonstrar capacidade de assimilação; escutar atentamente (saber ouvir); transmitir informações corretamente; demonstrar segurança; higienizar equipamentos de
trabalho; demonstrar objetividade; demonstrar entusiasmo; demonstrar imparcialidade; demonstrar prontidão;
digitar teclados; pronunciar-se claramente; conservar
equipamentos de trabalho; demonstrar respeito com o
cliente e demonstrar agilidade.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a
menor dificuldade para o seu desempenho.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com o patrimônio e equipamentos, material ou recursos e pode provocar perdas parcialmente recuperáveis,
decorrentes de descuidos.
CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL
CARREIRA: I
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como
atribuições à execução de tarefas de natureza rudimentar
em que prevaleça o esforço físico.
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros;
abrir e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos e galerias;
fazer a limpeza de córregos e ribeirões; carregar e descarregar caminhões com materiais de construção e volumes
em geral; carregar tijolos, telhas, ladrilhos, azulejos, tacos
e outros, bem como, auxiliar assentamento dos mesmos;
abrir o solo para implantação de manilhas, auxiliando no
transporte e colocação das mesmas; auxiliar nos serviços de drenagem e aterro de depressões ou escavações
de estradas; auxiliar nos serviços de abertura, aterro, nivelamento e desobstrução de ruas, terrenos e estradas;
auxiliar na construção de bueiros e estradas; auxiliar nos
serviços de lubrificação e manutenção de máquinas; auxiliar na execução reforma e conservação de canteiros em
jardins e praças públicas; executar os serviços de pintura
em meios-fios das ruas; preparar qualquer tipo de massa
a base de cal, cimento e concreto; encher formas de fazer
broquetes, meios-fios, manilhas e tampas de esgoto com
massa de concreto; dar acabamento nas peças de concreto; zelar pela guarda e conservação das ferramentas de
trabalho; e executar outras tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª (quarta) série do Ensino Fundamental.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno
desempenho das atividades ocorre com menos de um ano
de experiência.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar força física;
demonstrar resistência física; demonstrar sensibilidade;
habilidade manual; responsabilidade; sensibilidade com
animais; destreza manual; sensibilidade tátil; visão espacial; sensibilidade olfativa e trabalhar em equipe.
www.diariomunicipal.es.gov.br
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JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a
menor dificuldade para o seu desempenho.
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truções gerais. O Cargo requer muito tato em lidar com o
público.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Osmateriais de trabalhos de valor médio e de fácil reposição.

CARGO: VIVEIRISTA

CARGO: AGENTE DE ARRECADAÇÃO

CARREIRA: IV

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atuam na agricultura e na exploração florestal. Manejam recursos naturais, produzem
mudas, realizam manutenção de plantas e manipulam
plantas medicinais e disponibilizam serviços e produtos.
Trabalham seguindo normas de segurança, higiene e proteção ao meio ambiente.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuição a execução das atividades de lançamento
e fiscalização de tributos municipais e orientação dos contribuintes quanto ao cumprimento da legislação tributária,
empregando os instrumentos a seu alcance para evitar a
sonegação.

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: A - Manejar recursos naturais: Difundir informações de educação ambiental, planejar extração de sementes e plantas,
conferir uso de equipamentos de segurança e proteção,
colocar placas de identificação em plantas, limpar trilhas e
vias Aceirar áreas, cercar áreas de preservação, localizar
focos de incêndio, auxiliar em fiscalização de irregularidades ambientais, denunciar irregularidades ambientais;
B - Produzir mudas: Abrir sulcos, peneirar terra para
drenagem, misturar terra e adubos, construir sementeiras, canteiros e coberturas, encher recipientes com terra
misturada, distribuir camadas de brita, areia, terra bruta
e terra misturada, colher sementes, selecionar sementes
e mudas, aquecer sementes, lixar sementes, resfriar sementes, marinar sementes em água, cortar estacas de
plantas, dividir touceiras, plantar sementes, touceiras e
estacas, repicar mudas, transplantar mudas; C - Realizar manutenção de plantas: Capinar canteiros, arrancar ervas daninhas, escarificar canteiros, regar sementes
e mudas, controlar irrigação de mudas, podar mudas,
adubar mudas, identificar pragas, pulverizar fungicidas e
herbicidas, montar armadilhas luminosas, aplicar formicidas; D - Disponibilizar serviços e produtos: Consultar
lista de plantas medicinais do ministério da saúde, divulgar produtos e serviços, acondicionar plantas e preparados, armazenar plantas e preparados, recomendar uso de
plantas medicinais, distribuir plantas e preparados, vender
produtos e serviços, auxiliar em carregamento de plantas,
registrar entrada e saída de plantas e preparados, auxiliar
em desenvolvimento de pesquisas.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Orientar o contribuinte
quanto ao cumprimento da legislação tributária municipal
no sentido de que os contribuintes tenham exato conhecimento para o cumprimento das Leis, regulamentos e instruções; analisar, examinar, selecionar e propor elementos
necessários à execução da fiscalização externa; fazer o
cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, a cobrança e o controle do recebimento de tributos;
verificar, em estabelecimentos comerciais, industriais e de
prestação de serviços ou qualquer outro a existência e a
autenticidade de alvarás instituídos pela legislação específica; participar da análise de processos administrativos
em sua área de atuação; emitir manifestação em processos de consulta ou qualquer processo em que for instado
a se pronunciar dentro de sua área de atuação; verificar
a regularidade do licenciamento de atividades comerciais,
industriais, de prestação de serviços das pessoas jurídicas
ou físicas; vistoriar imóveis e apurar a base de cálculo para
efeito de lançamento do ITBI; lavrar notificações, autos de
infração e termos de apreensão quando for o caso; propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem
salvaguardar aos interesses da fazenda municipal; propor
medidas relativas à legislação tributária e administração
fiscal, bem como ao aprimoramento das práticas do sistema arrecadador do município; examinar documentação
fiscal pertinentes aos tributos municipais; examinar a contabilidade de firmas contribuintes de imposto de serviços;
visar guias de recolhimento, livros e documentação fiscal
das empresas sujeitas a fiscalização municipal; dar plantão fiscal na repartição; executar outras tarefas correlatas
de fiscalização.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Dar prova de resistência
física; trabalhar em equipe, demonstrar solidariedade;
atentar-se para detalhes; demonstrar sensibilidade à natureza, dar prova de coragem, dar prova de agilidade motora reagir diante de situações adversas, demonstrar senso de orientação em florestas e campos.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente
complexas, variadas, executadas segundo métodos e ins-

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos básicos de
informática e demais exigências legais. Para exercício da
ocupação, exige-se a Carteira Nacional de Habilitação CNH, categoria AB.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de
lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar
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em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura
adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar
o tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso,
identificar-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a legislação, demonstrar segurança.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas variadas e algumas complexas que exigem planejamento, organização e
coordenação cuidadosos para a obtenção de resultados.
Vários problemas originais se apresentam, tanto nos detalhes, como no conteúdo geral.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Demonstra
muito tato em lidar com pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho. O ocupante lida com
patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CARREIRA: III
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições no auxílio de todos os serviços de saúde (auxiliares de odontologia, médicos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, nutricionistas, enfermeiros, bioquímico,
farmacêutico, etc.).
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:
Atividades de execução de trabalhos auxiliares envolvendo
tarefas ligadas aos serviços de atendimento a saúde, sempre acompanhado de profissional da saúde responsável;
atender e auxiliar pacientes, encaminhando-os aos profissionais; verificar temperatura dos pacientes, anotando em
prontuários; auxiliar os profissionais de saúde; preparar
pacientes para consultas e exames; preparar e esterilizar
instrumentos cirúrgicos; fazer curativos de baixa complexidade, nebulizações, inalações observadas às prescrições
médicas; receber, triar, organizar e coletar amostras de
material para exames, exceto de sangue; participar das
campanhas de vacinação; comunicar a alta do paciente a
seus familiares; auxiliar os profissionais da saúde na realização de programas educativos para grupos das comunidades; auxiliar profissionais em palestras ou consultas
realizadas nas escolas municipais; organizar arquivos e fichários; manter o controle e pedido de estoque materiais;
manter a ordem do ambiente de trabalho;
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal comprovação de treinamento na área mediante
certificado, conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.
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EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de
lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar
em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura
adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar
o tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso,
identificar-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a legislação, demonstrar segurança.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas
são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a
maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados
à chefia para uma decisão.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamento, material
que pode provocar perdas, decorrentes de descuido. Embora em grau reduzido.
CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO
CARREIRA: VI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Mantêm a fluidez e a segurança
do trânsito urbano e rodoviário; fiscalizam o cumprimento
das leis de trânsito; colaboram com a segurança pública;
protegem bens públicos, serviços e instalações.
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Manter a fluidez e a
segurança do trânsito urbano e rodoviário: Monitorar trânsito em unidades móveis, interagir em situações
emergenciais, remover obstáculos da via pública, sinalizar obstáculos na via pública, criar rotas alternativas para
o tráfego, solicitar auxílio para desobstrução total da via,
orientar condutores por meio de gestos e apitos, atuar em
interseções de vias, monitorar trânsito em postos fixos de
observações, sinalizar existência de obras nas vias públicas, elaborar projetos relacionados à sinalização viária,
prestar informações sobre trânsito, solicitar manutenção
de vias públicas, sincronizar semáforo às condições de
trânsito, intervir no tráfego em situações de eventos, sugerir medidas para melhoria do trânsito; B - Fiscalizar o
cumprimento das leis de trânsito: Ter conhecimento
sobre a legislação de trânsito, abordar veículos para fiscalização, analisar documentação do condutor e do veículo,
vistoriar estado de conservação de veículos, aplicar teste
de verificação de ingestão de bebidas alcoólicas, fiscalizar
transporte de produtos perigosos e controlados, autuar infratores, vistoriar veículo em processo de remoção, lacrar
veículo para remoção, documentar processo de remoção
de veículo, participar de bloqueios na via pública para fiscalização, advertir condutores, operar equipamentos de
controle de velocidade de veículos, fiscalizar sistema de
transportes públicos rodoviários, fiscalizar serviços de escolta, apreender veículo, reter veículo até que seja sanada
irregularidade constatada, fiscalizar dimensões e peso de
cargas e veículos, fiscalizar taxa de emissão de poluentes
de veículos; C - Colaborar com a segurança pública:
Promover segurança nas escolas e imediações, proferir pawww.diariomunicipal.es.gov.br
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lestras de orientação a sociedade, fazer rondas ostensivas
em áreas determinadas, deter infratores para a autoridade competente, abordar pessoas com fundadas suspeitas,
prestar assistência aos transeuntes, acionar autoridades
competentes de acordo com cada ocorrência, prestar segurança na realização de eventos públicos, coibir ação dos
guardadores de carros, prestar assistência à população em
casos de calamidades públicas, preservar local do crime; D
- Proteger os bens públicos, serviços e instalações:
Proteger próprios municipais, acompanhar fiscalização
dos vendedores ambulantes, prestar assistência ao cumprimento da legislação municipal, apoiar recolhimento de
moradores de rua aos albergues municipais, participar nas
ações de reintegração de posse de bem municipal, prestar
informações sobre acervo cultural do município.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.
Para o exercício da ocupação exige-se Carteira Nacional de
Habilitação - CNH, categoria AB.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar fluência oral
e escrita; redigir e preencher formulários; dialogar com
usuário; comunicar-se por códigos; demonstrar sensatez;
evidenciar iniciativa; demonstrar discernimento; desenvolver percepção para análise visual de pessoas e situações;
controlar direção de veículo em movimento; manter-se disciplinado; demonstrar autocontrole; demonstrar polidez;
demonstrar assiduidade; evidenciar postura profissional;
trabalhar em equipe; manter-se discreto; manusear arma
de fogo; desenvolver condições físicas; demonstrar noções
de primeiros socorros; utilizar EPI; manter-se atualizado;
desenvolver noções de informática; demonstrar segurança
e cultivar criatividade. Capacidade satisfatória de lidar com
pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As Tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, organizar e coordenar sua atividades.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos que podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuido.
CARGO: AGENTE FISCAL
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embargar obras, aplicar auto de demolição; fiscalizar as
condições legais de funcionamento e as condições higiênicas dos mercados e feiras; fiscalizar o cumprimento da
obediência às posturas municipais, referentes ao funcionamento do comércio, indústria e domicílios particulares;
B - Analisar tecnicamente projetos e processos: comparar a construção com o projeto aprovado pela Prefeitura, analisar projetos, analisar o processo de licenciamento, elaborar relatórios técnicos, elaborar laudos técnicos,
elaborar exigências técnicas, elaborar pareceres técnicos,
analisar recursos de autuação, participar de reuniões técnicas; C - Controlar documentos e processos administrativos: Preencher autos de infração, emitir termos,
emitir notificações, emitir autorizações, emitir intimações,
emitir licenças, emitir ofícios, controlar fluxo de documentação, controlar prazos, preencher relatórios administrativos; D - Emitir solicitações: Solicitar mandado
de busca e apreensão, formalizar proposta de embargo,
interdição e multa, solicitar a expedição de auto pela polícia, registrar denúncias; E - Gerenciar as atividades
de fiscalização: Distribuir tarefas, programar trabalhos,
coordenar equipes, gerenciar recursos humanos e materiais, encaminhar denúncias, encaminhar documentos aos
órgãos competentes, encaminhar documentos para supervisão, planejar operações; orientar os contribuintes quanto ao cumprimento da legislação referentes aos Códigos
de Obras e de Postura; vistoriar obras, verificando se as
mesmas encontram-se devidamente licenciadas e obedecendo ao Código de Obras.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos básicos de
informática e demais exigências legais. Para o exercício da
ocupação exige-se CNH categoria AB.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de
lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar
em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura
adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar
o tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso,
identificar-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a legislação, demonstrar segurança.

CARREIRA: VI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: os ocupantes têm como atribuições as atividades de orientação e fiscalização de obras e
de posturas municipais, em obediência aos códigos correspondentes, orientando os contribuintes quanto ao cumprimento da legislação.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Autuar infratores: Intimar infrator, notificar o infrator, advertir o infrator, multar infratores, interditar estabelecimentos e atividades,

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas
são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a
maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados
à chefia para uma decisão.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
que podem provocar perdas, decorrentes de descuido.
Embora em grau reduzido.
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CARGO: AGENTE FISCAL AMBIENTAL
CARREIRA: VI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Orientam e fiscalizam as atividades e obras para preservação ambiental, por meio de
vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento
da legislação ambiental e promovem educação ambiental
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - FISCALIZAR ATIVIDADES E OBRAS PARA PREVENÇÃO/PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL E DA SAÚDE, investigar denúncias, constatar a veracidade da denúncia, levantar informações junto
à comunidade local, da ocorrência, solicitar documentação
ao fiscalizado, investigar o processo produtivo desde a matéria prima até a disposição final acionar órgãos técnicos
competentes, coletar dados e informações técnicas, coletar material para análise, coletar produtos irregulares,
enquadrar legalmente o caso em apuração, acompanhar
o desembargo de obras e atividades, acompanhar a liberação de produtos e equipamentos, acompanhar termos
de compromisso, participar de operações especiais (blitz),
atender situações de emergência, tomar providências para
minimizar impactos de acidentes ambientais; B - VISTORIAR LOCAIS, ATIVIDADES E OBRAS: verificar documentação do vistoriado, checar as informações do processo
administrativo, verificar dados geográficos e cartográficos,
verificar existência de irregularidades ambientais e sanitárias, verificar cumprimento das exigências legais e técnicas, verificar equipamentos e sistemas de controle ambiental e sanitário, avaliar o impacto da atividade, verificar
características organolépticas do produto, verificar aspectos físicos das instalações e/ou do local, verificar condições
sanitárias do local e das instalações, verificar condições
de trabalho (uso de equipamentos, etc), verificar a existência de nutricionistas nas indústrias/hospitais, verificar
condições de saúde dos profissionais, para exercício da
função, verificar o atendimento dos termos de compromisso; C - AUTUAR INFRATORES: intimar infrator, notificar
o infrator, advertir o infrator, multar infratores, apreender
equipamentos/ instrumentos/ materiais / produtos, lacrar
equipamentos quando usados em atividades irregulares,
interditar estabelecimentos e atividades, embargar obras,
aplicar auto de demolição, apreender produtos/subprodutos irregulares, inutilizar produtos/subprodutos irregulares, apreender animais quando em condições ilegais,
nomear o fiel depositário, encaminhar os infratores às autoridades competentes, providenciar o processo para doação dos produtos apreendidos e a sua destinação, devolver
equipamentos, instrumentos, materiais e produtos ao proprietário; D - ANALISAR TECNICAMENTE PROJETOS E
PROCESSOS: analisar projetos analisar o processo de licenciamento, elaborar relatórios técnicos, elaborar laudos
técnicos, elaborar exigências técnicas, elaborar pareceres
técnicos, analisar recursos de autuação, elaborar contradita, enviar material para análise nos órgãos, competentes,
participar de reuniões técnicas; E - ORIENTAR O PÚBLICO SOBRE SAÚDE E MEIO AMBIENTE: dar orientações
técnicas aos interessados, promover educação sanitária e
ambiental, orientar conselhos deliberativos municipais e
regionais, promover cursos e treinamentos para capacitação de instituições; promover encontros, ministrar palestras, elaborar material didático; F - CONTROLAR DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: abrir
processos, preencher autos de infração, emitir termos,
emitir notificações, emitir autorizações, emitir intimações,
emitir licenças, emitir ofícios, controlar fluxo de documen-
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tação, preencher fichas cadastrais, preencher relatórios
administrativos, solicitar mandado de busca e apreensão,
formalizar proposta de
embargo, interdição e multa, solicitar a expedição de auto
de infração pela polícia, registrar denúncias; G - GERENCIAR AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO: distribuir
tarefas,
programar trabalhos, coordenar equipes, gerenciar recursos humanos e materiais, administrar recursos financeiros, administrar manutenção de equipamentos e instalações, encaminhar denúncias, encaminhar documentos aos
órgãos competentes, encaminhar documentos para supervisão, planejar operações, fornecer suporte técnico à polícia florestal, solicitar apoio à polícia; H - DEMONSTRAR
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: administrar conflitos, manter auto-controle, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência,
cultivar disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a
criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar liderança,
demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade,
lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação,
dominar a legislação, demonstrar segurança.
RECURSOS DE TRABALHO: EPI; equipamentos de avaliação de ruído e vibração; equipamentos de comunicação; equipamentos de fotografia e filmagem; fita métrica/
trena; GPS; kit de coleta para análise sanitária; lacres/
etiquetas; bicicleta, motocicleta e veículo.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos
na área, conhecimentos básicos de informática e demais
exigências legais. Carteira Nacional de Habilitação - CNH,
categoria AB.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de
lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar
em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura
adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar
o tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso,
identificar-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a legislação, demonstrar segurança.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas
são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a
maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados
à chefia para uma decisão.
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RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
que podem provocar perdas, decorrentes de descuido.
Embora em grau reduzido.
CARGO: AGENTE FISCAL DE SAÚDE SANITÁRIA
CARREIRA: IV
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: os ocupantes têm como atribuições controlar e fiscalizar procedimentos, ambientes de
trabalho, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Autuar infratores: Intimar infrator, notificar o infrator, advertir o infrator, multar infratores, interditar estabelecimentos e atividades,
embargar obras, aplicar auto de demolição; fiscalizar as
condições legais de funcionamento e as condições higiênicas dos mercados e feiras; fiscalizar o cumprimento da
obediência às posturas municipais, referentes ao funcionamento do comércio, indústria e domicílios particulares;
B - Analisar tecnicamente projetos e processos: comparar a construção com o projeto aprovado pela Prefeitura, analisar projetos, analisar o processo de licenciamento, elaborar relatórios técnicos, elaborar laudos técnicos,
elaborar exigências técnicas, elaborar pareceres técnicos,
analisar recursos de autuação, participar de reuniões técnicas; C - Controlar documentos e processos administrativos: Preencher autos de infração, emitir termos,
emitir notificações, emitir autorizações, emitir intimações,
emitir licenças, emitir ofícios, controlar fluxo de documentação, controlar prazos, preencher relatórios administrativos; D – Emitir solicitações: Solicitar mandado de busca
e apreensão, formalizar proposta de embargo, interdição e
multa, solicitar a expedição de auto pela polícia, registrar
denúncias; E- Gerenciar as atividades de fiscalização:
Distribuir tarefas, programar trabalhos, coordenar equipes, gerenciar recursos humanos e materiais, encaminhar
denúncias, encaminhar documentos aos órgãos competentes, encaminhar documentos para supervisão, planejar operações; orientar os contribuintes quanto ao cumprimento da legislação referentes aos Códigos de Obras
e de Postura; vistoriar obras, verificando se as mesmas
encontram-se devidamente licenciadas e obedecendo ao
Código de Obras.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos
na área, conhecimentos básicos de informática e demais
exigências legais. Para o exercício da ocupação exige-seCNH categoria “AB”.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de
lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar
em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura
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adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar
o tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso,
identificar-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a legislação, demonstrar segurança.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas
são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a
maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados
à chefia para uma decisão.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
que podem provocar perdas, decorrentes de descuido.
Embora em grau reduzido.
CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
CARREIRA: VI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: com atuação no setor operativo
da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil COMPDEC, implementar ações de medidas não-estruturais
e medidas estruturais; e executar a distribuição e o controle de suprimentos necessários em situações de desastres.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A- executar, de acordo com
a programação da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, serviços internos e externos, objetivando promover a
proteção e defesa permanente contra desastres naturais
ou provocados pelo homem, no que diz respeito à avaliação e à redução de riscos, através da diminuição de suas
ocorrências e intensidades, compreendendo ainda a prevenção, preparação para situações emergenciais e respostas aos desastres; B- agir em resposta aos desastres, prevenindo ou minimizando danos, socorrendo as populações
atingidas, prestando assistências às populações ameaçadas, reabilitando e recuperando áreas deterioradas, bem
como auxiliando em atividades de reconstrução; contribuir no desenvolvimento de projetos de mudança cultural,
monitoração, alerta e alarme, desenvolvimento científico
e tecnológico, desenvolvimento institucional, bem como
programas de prevenção e preparação para emergências e
desastres, respostas aos desastres e reconstrução, visando o atendimento, a segurança e o bem estar da população; C- atuar na iminência ou em situação de desastres,
bem como participar da escala de plantão (caso necessário), estando disponível para atender aos pedidos emergenciais, quando for acionado, independente do horário,
visando primar pela segurança da população; contribuir
com a segurança da população em hipóteses de riscos de
desastres, atuando nas operações de resposta aos desastres e definindo suas atribuições, e cadastrando, organizando e mantendo permanentemente atualizado em banco
de dados e mapas temáticos a disponibilidade e localização
dos recursos, equipamentos, instalações de apoio, entre
outros; D- contribuir no desenvolvimento de projetos de
aparelhamento e apoio logístico, socorro e assistências às
populações, reabilitação dos cenários de desastre, entre
outros; cumprir e fazer cumprir a legislação do Município e
demais normas pertinentes ao cargo; efetuar relatórios de
suas atividades, visando gerar informações pertinentes;
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executar outras atribuições correlatas às acima descritas,
conforme demanda e/ou a critério de seu superior hierárquico; E- atender ao público e à comunidade em geral,
pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para
eventuais transtornos; F- executar as atividades de apoio
aos superiores hierárquicos de defesa civil; conduzir veículos automotores quando necessário e zelar pela manutenção dos mesmos; e operar equipamentos relativos às
atividades de defesa civil, bem como zelar pelos mesmos.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos
na área, conhecimentos básicos de informática e demais
exigências legais. Para o exercício da ocupação exige-se
Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria AB.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de
lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar
em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura
adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar
o tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso,
identificar-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a legislação, demonstrar segurança.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas
são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a
maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados
à chefia para uma decisão.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio, em forma de equipamentos, materiais que podem provocar perdas, decorrentes de descuido. Embora em grau reduzido. (Incluído pela Lei nº
2488/2014)
CARGO: AGENTE SANITÁRIO
CARREIRA: IV
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Vistoriar bares, mercados
e outros, verificando se os mesmos encontram-se devidamente limpos; responsabilizar-se pelos materiais existentes e zelar por sua conservação; organizar pedidos de materiais; elaborar relatórios das atividades desenvolvidas;
tomar as devidas providências para que os contribuintes
tenham exato cumprimento as leis, regulamentos e instruções; dar parecer em assuntos de sua especialidade;
fiscalizar atividades e obras para prevenção/preservação
ambiental e da saúde; autuar infratores, analisar tecnicamente projetos e processos; orientar o público sobre saúde e meio ambiente; controlar documentos e processos
administrativos; gerenciar as atividades de fiscalização;
Executar outras tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo ou Ensino Superior Incompleto. Complementam a escolaridade formal a comprovação
de treinamento na área mediante certificado, conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. Para o exercício da
ocupação exige-se Carteira Nacional de Habilitação-CNH,
categoria AB.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Administrar conflitos; manter autocontrole; trabalhar em equipe; manter-se atualizado; ouvir atentamente (saber ouvir); manter-se organizado; demonstrar imparcialidade; demonstrar paciência;
cultivar disciplina; demonstrar bom senso; desenvolver a
criatividade; ter postura adequada; demonstrar capacidade avaliativa; gerenciar o tempo; demonstrar liderança;
demonstrar conhecimentos gerais; cultivar ética profissional; manter-se criterioso; identificar-se com a atividade;
lidar com estresse; apresentar acuidade sensorial; estabelecer prioridades; demonstrar capacidade de comunicação; dominar a legislação e demonstrar segurança.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas simples e repetitivas, executadas mecanicamente ou segundo instruções
pormenorizadas. Pouco julgamento individual exigido já
que são bastante padronizados os métodos de trabalho.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Equipamentos e instrumentos de trabalho são de valor material
pequeno e de fácil reposição.
CARGO: ALMOXARIFE
CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições à supervisão, orientação e fiscalização
da saúde pública no Município. Orientam e fiscalizam as
atividades e obras para prevenção/preservação ambiental
e da saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises
técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos,
visando o cumprimento da legislação ambiental e sanitária; promovem educação sanitária e ambiental.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Organizar o trabalho do almoxarifado, como recebimento, estocagem, distribuição, registro e inventario de materiais e produtos, para manter o estoque em condições de atender a demanda. Recepcionam,
conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns e depósitos. Fazem os lançamentos da
movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos.
Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação
dos itens armazenados e a armazenar.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: recepcionar produtos; conferir produtos e materiais registrar documentos de lançamentos; armazenar produtos e materiais; distribuir produtos, materiais e preparar volumes; verificar e controlar o
estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias, calculando as necessidades futuras, para preparar
pedidos de reposição; controlar o recebimento do material comprado, confrontando a nota de pedidos e as especificações com o material entregue, para assegurar sua
perfeita correspondência aos dados anotados; organizar o
armazenamento do material e produtos, identificando-os
e acomodando-os de forma adequada, para garantir uma
estocagem racional e ordenada; zelar pela conservação do
material estocado, providenciando as condições necessárias para evitar deterioramento e/ ou perdas; efetuar o registro dos materiais em guarda no depósito e das atividades realizadas, lançar dados nos sistemas informatizados
de controle, fichas e mapas apropriados, para facilitar consultas e a elaboração dos inventários; fazer o arrolamento dos materiais estocados ou em movimento, verificando
periodicamente os registros e outros dados pertinentes,
para obter informações sobre a situação real do almoxarifado; conferir todo o material recebido, lançando-o em
sistema próprio; entregar material solicitado, mediante
requisição, controlando sua saída através de sistema informatizado; informar aos órgãos da Prefeitura, periodicamente, a respeito do estoque existente; manter sempre o
meio ambiente interno em perfeito estado de conservação,
asseio e arrumação; exercer ou solicitar vigilância diurna
e noturna, controlando a escala de plantão; informar imediatamente e por escrito, ao Prefeito Municipal qualquer
irregularidade apurada ou suspensão de algum ato que
possa causar prejuízos ao Município; inventariar periodicamente material em estoque, fazendo o levantamento físico
de cada item; participar de reuniões e grupos de trabalho;
responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos e materiais colocados à sua disposição; executar
outras atividades correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade forma a comprovação de treinamento na área mediante
certificado, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos específicos na área e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar organização;
comunicar-se com facilidade; demonstrar criatividade;
demonstrar agilidade; demonstrar disciplina; tomar decisões; reciclar-se; ouvir atentamente (saber ouvir); demonstrar iniciativa; demonstrar dedicação; demonstrar
liderança; manter-se dinâmico; demonstrar resistência
física; demonstrar paciência; demonstrar noções de informática; classificar itens por características e demonstrar
honestidade.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e
algo variado, onde os métodos e procedimentos não se estendem a todas as fases do trabalho, julgamento e iniciativa para estabelecer a forma e execução de seu trabalho,
que dependem de aprovação superior.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamento, material
ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Equipamentos e ma-

Página 90

teriais de trabalho são de alto valor. Sua quebra ou perda
afetaria o patrimônio da Prefeitura.
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CARREIRA: VI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como
atribuição a execução de serviços de apoio nas áreas de
recursos humanos, administração, finanças, almoxarifado,
patrimônio, arquivo e logística; atendem fornecedores e
contribuintes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados,
cumprindo todos os procedimentos necessários referentes
aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam
serviços gerais de escritórios, bem como o controle de
aplicações das leis, regulamentos e normas de administração ou específica; arquivam documentos e processos
administrativos em geral; trabalham em setores como almoxarifado, compreendendo todas as atividades necessárias para sua organização.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Registrar a entrada e saída
de documentos, conferir notas fiscais e faturas de pagamentos, triar documentos, distribuir documentos, conferir dados e datas, verificar documentos conforme normas,
identificar irregularidades nos documentos, submeter pareceres para apreciação da chefia, classificar documentos,
segundo critérios pré-estabelecidos, arquivar e desarquivar documentos e outros processos inerentes ao serviço,
digitar textos e planilhas, preencher formulários, preparar minutas, confeccionar organogramas, fluxogramas e
cronogramas, redigir atas, elaborar correspondência, dar
apoio operacional para elaboração de manuais técnicos,
executar procedimentos de recrutamento e seleção, executar rotinas de admissão de pessoal, executar rotinas de
demissão de pessoal, dar suporte administrativo à área de
treinamento, orientar funcionários sobre direitos e deveres, controlar frequência dos funcionários, auxiliar na elaboração da folha de pagamento, controlar recepção e distribuição de benefícios, atualizar dados dos funcionários,
controlar material de expediente, levantar a necessidade
de material, requisitar materiais, solicitar compra de material, conferir material solicitado, providenciar devolução
de material fora de especificação, distribuir material de expediente, controlar expedição de malotes e recebimentos,
controlar execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância), atender e prestar informações ao público,
recebendo encaminhando e acompanhando a tramitação
de processos, cuidar da manutenção dos arquivos, documentos e almoxarifados, executar outras atribuições afins.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos básicos de
informática e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe; relacionar-se com flexibilidade; demonstrar capacidade de organização; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade de redação; demonstrar
precisão de linguagem.
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JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se
com problemas de natureza padronizada embora utilize
solução originais para o encaminhamento dos detalhes.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as
possibilidades de perdas devido a descuidos são patentes,
embora em grau reduzido.
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CARREIRA: III
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como
atribuições de execução de serviços de apoio nas áreas de
recursos humanos, administração, finanças e logística, na
execução de tarefas simples de rotina administrativa, relacionadas com a aplicação de leis, regulamentos e normas
em geral. Tratam de documentos variados, cumprindo todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos;
preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais
de escritórios.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar serviços datilográficos e de digitação; preencher fichas, formulários, talões,
mapas, tabelas, requisições e outras; executar serviços
relacionados ao recebimento, registro, classificação, arquivamento, guarda e conservação de documentos em geral;
auxiliar na preparação de guias de acidentes de trabalho,
benefícios e aposentadoria, efetuando os cálculos necessários; auxiliar na elaboração da folha de pagamento de
pessoal; auxiliar na elaboração de declaração e certidão
por tempo de serviço; executar os serviços de recebimento, classificação, separação e distribuição de correspondência e volumes; executar a devolução quando as correspondências e volumes não forem procurados ate o prazo
estipulado; auxiliar no controle dos bens móveis e imóveis
da Prefeitura, efetuando inventario tombamento, registro e sua conservação; auxiliar na execução de coleta de
preços e no acompanhamento dos processos de compras;
executar serviços de reprodução de documentos; auxiliar
os serviços de protocolo, arquivo, almoxarifado, compras,
patrimônio e serviços gerais; executar serviços administrativos nos diversos órgãos da administração; atender e
prestar informação público nos assuntos referentes a sua
área de atuação executar outras tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos específicos na área e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe; relacionar-se com flexibilidade; demonstrar capacidade de organização; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade de redação; demonstrar
precisão de linguagem.

Página 91

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que
oferecem reduzido teor de variedade. O ocupante decide
sobre alternativas de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são relatados a chefia para decisão.
RESPONSABILIDADES PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente
recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: AUXILIAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARREIRA: III
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições, o auxílio nos estudos e pesquisas de
programas de bem-estar social e na solução de problemas
sociais. Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres
(normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais
e programas de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes
áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), orientam e monitoram ações em desenvolvimento relacionados à economia
doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis,
desenvolvimento humano, economia familiar, educação do
consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas
administrativas e articulam recursos financeiros disponíveis.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Auxiliar nos estudos ou
pesquisas sociais; auxiliar no planejamento e na programação de inquéritos sobre a situação de escolares e de
suas famílias; participar de campanhas de saúde junto às
escolas visando prevenção no combate à cárie dentária,
à verminose e doenças em geral; auxiliar na organização
dos meios de recreação ou espairamento e outros serviços
sociais; prestar auxílio no encaminhamento de pacientes a
clínicas, hospitais, acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo seus familiares; efetuar a
distribuição de medicamentos e tratamentos prescritos por
médicos; auxiliar no encaminhamento de crianças abandonadas às entidades de amparo; manter organizado os
fichários e os medicamentos existentes; e executar outras
tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos específicos na área e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética profissional; manter-se atualizado; ouvir atentamente (saber
ouvir); demonstrar bom senso; demonstrar sensibilidade; contornar situações adversas; trabalhar em equipe;
manter-se imparcial; demonstrar autocontrole; lidar com
estresse; demonstrar discrição; manter-se disciplinado;
manter-se firme; demonstrar persistência; mediar conflitos; participar de grupos de estudo; demonstrar sensiwww.diariomunicipal.es.gov.br
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bilidade política, estimular a criação de novos recursos;
respeitar as diversidades étnicas, culturais, de gênero,
de credo, de opção sexual, etc.; demonstrar criatividade; manter o sigilo profissional; manter-se flexível e demonstrar ousadia. Possuir excelente capacidade de lidar e
relacionar-se com pessoas, sobretudo com os colegas de
trabalho.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas respectivas que
oferecem reduzido teor de variedade. O ocupante decide sobre alternativas de fácil escolha. Os problemas que
eventualmente surgem são relatados a chefia para uma
decisão.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA
CARREIRA: III
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atendimento ao público, serviços administrativos e rotinas de bibliotecas, empréstimos
de publicações, orientação no uso da Biblioteca.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Realizar empréstimos de
publicações; atender as necessidades informacionais dos
usuários da biblioteca; localizar publicações no acervo institucional; atuar na biblioteca infantil com atividades de
orientação de leitura e empréstimos de publicações; ordenar e organizar estantes e coleções; registrar publicações
periódicas; realizar serviços auxiliares de processamento
técnico; preparo de publicações para circulação; realizar
serviços de digitalização de dados de publicações no sistema de informatização da biblioteca; coletar dados e elaborar relatórios estatísticos; ajudar na elaboração de murais,
folhetos, cartazes, com finalidade de divulgação da biblioteca; realizar atividades administrativas da biblioteca;
fazer cadastro de novos usuários da biblioteca; orientar
usuários sobre o funcionamento e recursos da biblioteca;
administrar empréstimos e devoluções da biblioteca; auxiliar no serviço de comutação bibliográfica; auxiliar na
seleção e aquisição de obrar ou documentos para o acervo; fazer a classificação e catalogação de livros; restaurar
e encadernar material danificado ou rasurado; digitalizar
materiais; manter a organização do acervo, localizar obras
e documentos; executar pesquisas e levantamentos bibliográficos; fazer o registro de materiais bibliográficos e não
bibliográficos, dar baixa na saída de materiais de acervo,
conferir materiais adquiridos e cuidar do arquivamento
das faturas de compra de publicações; divulgar materiais
promocionais e eventos culturais; monitorar visitas à biblioteca; controlar agenda de eventos e cursos; controlar
doação de documentos; inventariar acervo.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Nível médio ou superior em áreas humanas.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manter-se atualizado; demonstrar iniciativa; habilidade no trato com o público;
trabalhar em equipe; capacidade de comunicação; senso
de organização; pró-atividade; habilidade de informática;
agir com ética.
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JULGAMENTO E INICIATIVA: Iniciativa para resolver pequenos problemas do cotidiano; respeito às regras simples
de convívio social; valorização do diálogo como forma de lidar
com conflitos.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamento, materiais ou
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis,
decorrentes de descuidos.
CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL
CARREIRA: IV
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar o Diretor do Abrigo Institucional e o cuidador social na coordenação e funcionamento
das atividades do Abrigo Institucional “Abrigo Luz”.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Apoio às funções do cuidador
social nos cuidados e segurança dos abrigados; cuidados com
a moradia (organização e limpeza de ambientes internos e
externos); auxiliar nos serviços de preparação de alimentos;
realizar os serviços de limpeza de vasilhames, mobiliários,
etc. e organização do ambiente; realizar serviços de lavagem
e passagem de roupas de cama, mesa, banho, e vestuários;
e realização de serviços externos; e exercer outras atribuições correlatas e afins.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo
deverá possuir no mínimo o Ensino Fundamental e demonstrar conhecimento sobre serviços gerais e demais exigências
legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva,
demonstrar rapidez de percepção, manifestar tolerância, manifestar altruísmo, lidar com situações adversas, trabalhar
em equipe, manifestar empatia, demonstrar capacidade de
liderança, tomar decisões, demonstrar imparcialidade de julgamento, adequar linguagem, preservar sigilo, organizar o
trabalho, administrar o tempo, expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demonstrar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade
de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, com
isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade
social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos
técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade,
evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar; coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza com
grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente
complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
usa ferramentas, materiais e equipamentos domésticos nos
quais as possibilidades de quebras e extravios devido a descuidos são patentes. Há necessidade de cuidados constantes
e meticulosos para evitar perdas embora em grau reduzido.
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CARGO: AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CARREIRA: IV
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Educa e cuida de crianças de
zero a (3) três anos; propicia situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada;
planeja suas atividades e acompanha o desempenho das
crianças, valorizando e ajudando no desenvolvimento de
suas capacidades.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Propiciar e garantir um
ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório
de experiências educativas e sociais variadas; propiciar
situações de conversa, brincadeiras e de aprendizagens
orientadas que garantam a troca entre as crianças; prestar atenção e valorizar o choro de um bebê e responder a
ele com cuidado; realizar brincadeiras, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;
compreender o que acontece com as famílias das crianças,
entender seus valores ligados a procedimentos disciplinares e hábitos de higiene; estar comprometido com o outro,
com sua singularidade, ser solidário com suas necessidades; organizar o seu trabalho, comunicar-se, participar de
reuniões com demais profissionais da escola.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: para a ocupação de
auxiliar de creche (educação infantil), requer-se ensino
médio, com formação em serviço, sob orientação da equipe escolar.
EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência anterior para o
exercício deste cargo.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Iniciativa para resolver
pequenos problemas do cotidiano, pedindo ajuda se necessário; identificação progressiva de algumas singularidades próprias e das pessoas com as quais convive no seu
cotidiano em situações de interação; respeito às regras
simples do convívio social; valorização do dialogo como
uma forma de lidar com os conflitos.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar criatividade,
atualização, paciência, senso de organização, afetividade,
sensibilidade, trabalhar em equipe, contornar situações
adversas, demonstrar capacidade de observação, autocontrole, participar de eventos de qualificação profissional
e servir como referencial de conduta.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Trabalha em instituição de ensino (Centros de Educação Infantil), auxiliando os trabalhos de sala de aula, em ambientes fechados e
abertos, no período diurno.
RESPONSABILIDADES PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas, parcialmente
recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CARREIRA: III
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como
atribuições o auxilio nos serviços de enfermagem atenden-
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do pacientes, fazendo curativos, aplicando injeções preparando e esterilizando materiais cirúrgicos. Desempenham
atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas
e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional
e outras áreas; prestam assistência ao paciente, atuando
sob supervisão de enfermeiro; desempenham tarefas de
instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião;
organizam ambiente de trabalho, dão continuidade aos
plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas,
normas e procedimentos de bio segurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos; comunica-se com
pacientes e familiares e com a equipe de saúde.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Atender pacientes, encaminhando-os ao médico ou ao odontólogo; verificar a pressão
e a temperatura dos pacientes, anotando em prontuários;
comunicar ao médico as condições do paciente; auxiliar
os profissionais de saúde, fazendo curativos, imobilizações
especiais, ministrar medicamentos e outros tratamentos
em situações de emergência; preparar pacientes para consultas e exames; preparar e esterilizar instrumentos cirúrgicos; fazer curativos, nebulizações, inalações observadas
as prescrições médicas; aplicar injeções, vacinas, soros e
outros; efetuar coleta de material para exames de laboratório; participar das campanhas de vacinação; comunicar a
alta do paciente a seus familiares; fazer o balanço mensal
dos medicamentos, bem como, a sua solicitação; auxiliar
a enfermeira na realização de programas educativos para
grupos das comunidades; auxiliar médicos e odontólogo
em palestras ou consultas realizadas nas escolas municipais; e executar outras tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo e cursos de qualificação profissional com o mínimo de quatrocentas horas-aula,
podendo chegar a mil e quinhentas. Registro no Conselho
de Classe.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética; respeitar paciente; zelar pelo conforto de paciente; preservar
integridade física de paciente; ouvir atentamente (saber
ouvir); observar condições gerais de paciente; demonstrar compreensão; manter ambiente terapêutico; levar paciente à auto-suficiência; manipular equipamentos; apoiar
psicologicamente o paciente; calcular dosagem de medicamentos; participar em campanhas de saúde pública; incentivar continuidade de tratamento.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que
oferecem reduzido teor de variedade. O ocupante decide sobre alternativas de fácil escolha. Os problemas que
eventualmente surgem são relatados a Chefia para decisão.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as
possibilidades de perdas devido a descuidos patentes, embora em grau reduzido.
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CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

CARREIRA: V

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atender ao público em assuntos
referentes a documentação escolar e outras informações;
manter atualizada a documentação escolar; processo de
matricula de alunos, verificar documentação de alunos;
preencher relatórios, transferências e históricos, habilidade em informática; manter os arquivos organizados; executar as tarefas que lhes forem atribuídas por seus superiores.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Recepcionar pessoas em consultórios odontológicos da saúde pertencentes à Municipalidade, procurando identificá-las e averiguando suas necessidades para prestar informações, receber recados ou
encaminhá-las ao profissional desejado. Planejam o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios,
clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos de
saúde.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar serviços de atendimento a pessoas em consultórios odontológicos; esterilizar os instrumentos utilizados pelo Odontólogo; preparar
o material a ser utilizado pelo Odontólogo; fazer o controle
das faltas dos pacientes, anotando em fichas individuais;
efetuar o controle de agenda de consultas; ajudar o odontólogo no atendimento aos pacientes; fazer encaminhamento de pacientes a hospitais; providenciar consultas e
internação em hospitais; auxiliar na aplicação de flúor na
população rural do Município; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos e materiais colocados
à sua disposição; executar outras tarefas correlatas.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:
Coordenar e executar as tarefas decorrentes dos encargos
da Secretaria; organizar e manter em dia o protocolo, o
arquivo escolar e o registro de assentamento dos alunos,
de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da
identidade e regularidade da vida escolar do aluno e a autenticidade dos documentos escolares; organizar e manter
em dia a coletânea de leis, regulamentos, diretrizes, portarias, circulares, resoluções e demais documentos; redigir a correspondência que lhe for confiada, lavrar atas e
termos, nos livros próprios; rever todo o expediente a ser
submetido ao despacho do Diretor; elaborar relatórios e
processos a serem encaminhados às autoridades superiores; apresentar ao Diretor, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados; coordenar e supervisionar as atividades referentes à matrícula, transferência,
adaptação e conclusão de curso; zelar pelo uso adequado
e conservação dos bens matérias distribuídos à Secretaria;
manter sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço; manter contatos internos e externos, visando prestar e obter
informações; executar tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSITO DO CARGO: Para o exercício profissional dessa ocupação requer-se o ensino médio ou superior.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
CONDIÇÕES PESSOAIS: Capacidade de comunicação
oral e escrita, demonstrar desempenho em informática,
cultivar a ética profissional e a honestidade, demonstrar
iniciativa, solidariedade e responsabilidade, ser assíduo,
pontual e saber trabalhar em equipe.
CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Responsabilizarse pelo registro, guarda, arquivo, conservação e expedição
de documentos escolares na área de sua competência, secretariar as reuniões no âmbito da escola; trabalhar com
eficiência, reduzindo desperdício; compreender o alcance
da informática e dominar os conhecimentos básicos e necessários ao desempenho de suas funções.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamento, materiais
ou recursos podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo. Complementam a
escolaridade formal, comprovação de treinamento na área
mediante certificado, conhecimentos específicos na área,
conhecimentos básicos de informática e demais exigências
legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Utilizar equipamentos;
manejar instrumentos; selecionar materiais; demonstrar
capacidade de operar computadores (informática); manipular materiais; delegar funções ao pessoal auxiliar; participar de eventos institucionais; participar de eventos científicos; demonstrar coordenação motora fina; demonstrar
senso estético; prestar primeiros socorros; demonstrar capacidade de concentração; demonstrar percepção visual e
táctil; cuidar da higiene e aparência pessoal; participar de
pesquisas de novos materiais e equipamentos; e demonstrar capacidade de abstrair o resultado.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas simples e repetitivas, executadas mecanicamente ou segundo instruções
pormenorizadas. Pouco julgamento individual é exercido
já que são bastante padronizados os métodos de trabalho.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamento, material
ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Os materiais de trabalhos de valor médio e de fácil reposição.
CARGO: COORDENADOR DE TURNO
CARREIRA: VI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: o coordenador de turno desenvolve as atividades relacionadas com a organização e
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funcionamento da escola; exerce seu trabalho de forma
integrada com a direção, pessoal de apoio pedagógico,
educandos e comunidade escolar, para as decisões quanto aos problemas ocorridos no seu turno em consonância
com a proposta pedagógica; zela pelo acesso do educando
à escola e sua permanência no processo educacional; está
em permanente contato com os educandos em atividades
extraclasse (entrada, recreio, saída).
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais
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CARGO: CUIDADOR
CARREIRA: IV
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como
atribuição acompanhar e auxiliar aluno com deficiência no
desenvolvimento das atividades rotineiras, ajudando-o na
alimentação, nos cuidados e hábitos de higiene, auxiliando
na locomoção e estímulo a autoestima.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Planejar e executar as atividades que lhe forem delegadas pelo Diretor; participar
da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica; participar de estudo, pesquisa e levantamento para
formulação, implementação, manutenção e funcionamento do Plano de Desenvolvimento Escolar – PDE; participar do planejamento e realização do conselho de classe:
participar do planejamento e organização do horário de
aula e do calendário da unidade de ensino; encaminhar ao
gestor educacional o problema identificado em relação ao
educando e sua família, solucionando questões relacionadas às suas atribuições; promover condição de cooperação
com os demais profissionais da unidade de ensino e a integração escola-comunidade; buscar solução em situação
de conflito na relação interpessoal no âmbito escolar e,
se necessário, encaminhar à direção da unidade de ensino; escriturar, de forma correta e fidedigna, o livro de
ponto, em seu turno de atuação, registrando a ausência
do servidor, do docente e a reposição de aula bem como
acompanhar o cumprimento do horário de planejamento e
outras atividades; registrar, em livro próprio, a ocorrência
considerada relevante no turno de sua atuação, informando a direção da unidade de ensino ou a quem de direito;
coordenar a entrada, o recreio e a saída do educando, no
turno de funcionamento, mantendo a organização escolar; supervisionar as condições de manutenção, higiene,
segurança e limpeza da unidade de ensino; zelar pelo patrimônio público e recursos didático-pedagógicos; e outras
atribuições que lhe forem conferidas.

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar destreza manual; demonstrar educação no trato com pessoas; agir
honestamente, demonstrar senso de responsabilidade;
dar provas de controle emocional; demonstrar atenção;
prestar primeiros socorros; demonstrar espírito de equipe;
demonstrar presteza; acatar ordens superiores.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Graduação em cursos
superior na área da educação, em curso reconhecido pelo
MEC, nos termos da legislação vigente.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma exigida para o cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Assumir responsabilidades
inerentes ao seu papel, postura ética, compreender o contexto, respeitar as diversidades, criar clima favorável de
trabalho; intermediar conflitos entre a escola e a família,
ter senso de justiça a respeito mútuo, respeitar a autonomia do educador; estimular o respeito e a solidariedade
entre os alunos.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Acompanhar e auxiliar a
pessoa/aluno com deficiência severamente comprometida
no desenvolvimento das atividades rotineiras, cuidando
para que ela tenha suas necessidades básicas (fisiológicas
e afetivas) satisfeitas, fazendo por ela somente as atividades que ela não consiga fazer de forma autônoma; atuar
como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe da
escola; escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa
cuidada; auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene; estimular e ajudar na alimentação e na constituição de hábitos alimentares; auxiliar na locomoção; realizar mudanças
de posição para maior conforto da pessoa; comunicar à
equipe da escola sobre quaisquer alterações de comportamento da pessoa cuidada que possam ser observadas;
acompanhar outras situações que se fizerem necessárias
para a realização das atividades cotidianas da pessoa com
deficiência durante a permanência na escola.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Certificado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por instituição de
ensino reconhecido pelo órgão oficial do sistema de ensino.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com frequência. Os problemas defrontados são igualmente
complexos em sua generalidade.
CARGO: CUIDADOR SOCIAL
CARREIRA: V

JULGAMENTO E INICIATIVA: Realizar tarefas variadas e complexas que exigem planejamento, organização,
coordenação e cuidados para a obtenção de resultados.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar na coordenação e funcionamento das atividades do Abrigo Institucional “Abrigo
Luz”.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou recursos, podendo provocar perdas, parcialmente
recuperáveis, decorrentes de descuidos, omissão ou negligência.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Organizar as atividades do
estabelecimento e da sua avaliação continuada; assegurar
a comunicação e fluxo de informações entre o estabelecimento e os demais setores competentes; auxiliar no trabalho da equipe técnica, monitorando a higiene das crianwww.diariomunicipal.es.gov.br

23/11/2015 (Segunda-feira)

DOM/ES - Edição N° 391

ças, a qualidade no serviço nutricional, a correta aplicação
de medicamentos; manter estreito relacionamento com o
conselho municipal de direitos da criança e adolescente e
conselho tutelar; zelar pela manutenção do relacionamento dos acolhidos com familiares; atender a solicitações, demandas e cronogramas estabelecidos, em sua área, pelo
responsável hierárquico; cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; cuidados com a moradia (preparação dos alimentos, dentre outros); organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de
cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua
história de vida; organização do ambiente (espaço físico e
atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada
criança ou adolescente); auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da
autoestima e construção da identidade; acompanhamento
nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos
no cotidiano quando se mostrar necessário e pertinente,
um profissional de nível superior (psicólogo ou assistente
social) deverá também participar deste acompanhamento; apoio na preparação da criança ou adolescente para o
desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um profissional de nível superior; e exercer outras
atribuições correlatas e afins.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir no mínimo o Ensino Médio e demonstrar
conhecimento sobre o ECREAD e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva,
demonstrar rapidez de percepção, manifestar tolerância,
manifestar altruísmo, lidar com situações adversas, trabalhar em equipe, manifestar empatia, demonstrar capacidade de liderança, tomar decisões, demonstrar imparcialidade de julgamento, adequar linguagem, preservar sigilo,
organizar o trabalho, administrar o tempo, expressar-se
com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão
escrita, demonstrar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com
ética profissional, com isenção, com autoridade inerente
ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos técnicos, portar-se com
discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo,
desenvolver produção científica.
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CARGO: DIGITADOR
CARREIRA: VI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar tarefas de caráter técnico relativas a operação de equipamentos de digitação e
de conversão de disquetes para fitas ou CDs e verificar a
exatidão de dados digitados por outros, no processamento eletrônico de informações da Prefeitura. Organizam a
rotina de serviços e realizam entrada e transmissão de
dados, operando tele-impressoras e microcomputadores;
registram e transcrevem informações, operando máquinas
de escrever; atendem necessidades do cliente interno e
externo. Supervisionam trabalho e equipe e negociam serviço com cliente.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Realizar trabalhos técnicos
que envolvam a manutenção e funcionamento de atividades relacionadas com os serviços de digitação e conservação de dados, para o processamento eletrônico de informações; verificar o conteúdo e finalidade dos documentos
recebidos para estabelecer a ordem das informações a
serem gravadas; organizar os documentos, agrupando-os
em lotes e numerando-os, para possibilitar maior segurança na execução do trabalho; operar equipamento de
conversão de dados, passando as informações gravadas
em disquetes para fitas magnéticas, para que possam ser
processadas; operar equipamentos de digitação digitando
dados obtidos em formulários próprios, para gravação em
disquetes ou CDs; interpretar as mensagens fornecidas
pela máquina para efetuar a detecção dos registros incorretos e adotar as medidas adequadas ao sistema; supervisionar o trabalho da equipe que lhe seja designada, corrigindo os erros encontrados, para diminuir a quantidade
de erros dos trabalhos do setor; arquivar os documentos
classificando-os de acordo com as normas, para possibilitar o controle do serviço e consultas posteriores; elaborar
relatórios e outros informes técnicos referentes ao desempenho dos serviços de digitação, na Prefeitura; programar
e estabelecer instruções complementares para a execução
dos serviços, considerando as respectivas peculiaridades
técnicas; fazer observar o cumprimento das normas de
higiene e de segurança do trabalho; participar de reuniões
e grupos de trabalho; responsabilizar-se pelo controle e
utilização dos equipamentos, materiais e documentos colocados a sua disposição; organizar rotina de serviços de
entrada de dados; realizar entrada e transmissão de dados; atender necessidades do cliente interno e externo;
supervisionar trabalho e equipe; negociar serviços com
cliente e executar outras atividades correlatas.

JULGAMENTO E INICIATIVA: O ocupante deverá ser
capaz de exercer suas funções e solucionar problemas,
dentro de padrões adequados, sugerir mudanças e resoluções, com base em seus conhecimentos profissionais, demonstrar capacidade, foco no trabalho, atuação em equipe, aperfeiçoamento, dedicação, capacidade resolutiva,
adequação e dinamismo, proporcionando qualidade aos
serviços prestados.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos domésticos
nos quais as possibilidades de quebras e extravios devido a descuidos são patentes. Há necessidade de cuidados
constantes e meticulosos para evitar perdas embora em
grau reduzido.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe; trabalhar com ética profissional; manter sigilo; atentar para
estado emocional do funcionário; preservar integridade
dos dados; tomar decisão; treinar equipe; motivar equipe; seguir instruções técnicas; demonstrar capacidade de
memorização; revelar capacidade de concentração; apre-

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo e curso básico de profissionalização em informática de até duzentas horas-aula.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
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sentar acuidade visual; evidenciar habilidade motora; administrar tempo; organizar espaço da página digitada ou
datilografada.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas rotineiras e algumas variadas, onde os métodos e procedimentos não se
estendem a todas as fases do trabalho, exigindo do servidor
julgamento e iniciativa para estabelecer a forma e execução de seu trabalho, que dependam de aprovação superior.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as
possibilidades de perdas devido a descuidos são patentes,
embora em grau reduzido.
CARGO: ESCRITURÁRIO
CARREIRA: V
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições a execução de tarefas administrativas,
recursos humanos e finanças, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços, envolvendo cálculos
e interpretações com grau médio de complexidade. Tratam
de documentos, cumprindo todo o procedimento necessário referente ao mesmo.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar serviços de apoio
nas áreas de recursos humanos, administração, finanças
e logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e
recebendo informações sobre produtos e serviços; tratar
de documentos variados, cumprindo todo o procedimento
necessário referente ao mesmo; preparar relatórios e planilhas e executar serviços gerais de escritório.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais
exigências legais.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa;
trabalhar em equipe, relacionar-se com flexibilidade; demonstrar capacidade de organização. Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas
de trabalho; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade de redação; demonstrar precisão de linguagem.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as
tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria
para solucionar problemas simples e encaminhá-los.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as
possibilidades de perdas devido a descuidos são patentes,
embora em grau reduzido.
CARGO: GERENTE DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO
CARREIRA: VII
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Garantir suporte de informática
e serviços para a área da Educação municipal; manter a
comunicação em rede – intranet e internet; definir planejamento, coordenação supervisão das ações de informática, monitorando os resultados, desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e
funcionalidades do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos; administrar
ambientes informatizados; prestar treinamento e suporte
técnico ao usuário; elaborar documentação técnica; estabelecer padrões; coordenar projetos e oferecer soluções
para ambientes informatizados; pesquisar tecnologias em
informática; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão.
JORNANDA DE TRABALHO: 36 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Administrar os serviços e
equipamentos de rede, zelando pela continuidade e interoperabilidade dos serviços de rede; monitorar os serviços
de rede; manter mecanismo de segurança de rede; manter o credenciamento e descredenciamento de usuários da
rede interna; manter o controle das suspensões de acesso
à rede; prestar suporte técnico a funcionários, professores
e alunos; realizar serviços de backup de arquivos críticos;
manter a disponibilidade do Portal web; controlar a reserva de equipamentos de informática, audio-visuais e salas
de aula pelos professores; gerenciar o uso dos laboratórios
de informática; elaborar especificações técnicas para compra de equipamentos de informática; controlar a abertura
de Ordem de Serviço para conserto de equipamentos de
informática; realizar o controle patrimonial de equipamentos de informática das salas de laboratório e o núcleo de
informática; controlar a entrada, saída e baixa de equipamentos de informática; elaborar normas técnicas quanto
ao uso de equipamentos; elaborar normas técnicas quanto
a procedimentos internos do núcleo de informática; oferecer treinamento para técnicos, prestadores de serviço e
estagiários; pesquisar e analisar os softwares educativos;
conhecer os equipamentos e se manter informado sobre
novas atualizações; estar constantemente receptível a
situações sociais que possam ocorrer; desenvolver e/ou
aperfeiçoar competências da área da informática colocando-a serviço da produção de conhecimentos; selecionar,
treinar, acompanhar e avaliar continuamente os monitores, que atuarão nos laboratórios de informática; ministrar cursos e/ou planejamentos para os monitores; prestar
serviços de treinamento, assistência técnica, remoção de
vírus, reparação de erros, atualização de softwares; acompanhar os serviços efetuados na SEMED; orientar e esclarecer as dúvidas necessárias ao perfeito conhecimento
e controle dos serviços; determinar ordem de prioridade
dos serviços; promover o fornecimento das informações e
condições necessárias à prestação de serviços; desempenhar outras atividades correlatas. As atividades do Departamento de Informática na Educação serão ainda executadas através dos seguintes serviços:
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS: Prestar
serviços de manutenção e treinamento de funcionários nas
escolas de Ensino Fundamental e de Educação Infantil;
realizar manutenção preventiva e corretiva, visitas periódicas às escolas, sempre que houver necessidade; acompanhar e verificar o andamento dos serviços nas escolas,
quanto a vida escolar do aluno (histórico, transferência,
ata dos resultados finais, etc); promover o fornecimento
das informações e condições necessárias à prestação de
serviços; coordenar, planejar, orientar e acompanhar os
monitores dos laboratórios de informática das escolas municipais; utilizar a multimídia, a internet e as tecnologias
www.diariomunicipal.es.gov.br
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da informação como ferramentas naturais de comunicação, diversão, aprendizagem e produtividade; explorar os
recursos técnicos oferecidos pelos equipamentos da sala
de informática.
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NOS LABORATÓRIOS
DAS ESCOLAS
Prestar serviços de treinamento, assistência técnica, remoção de vírus, reparação de erros, licença de uso e atualização de softwares; acompanhar as aulas desenvolvidas
nos laboratórios.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Curso Superior na
área de informática e cursos básicos de qualificação com
carga horária mínima de 200 horas
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade de comunicação oral e escrita, monitorar desempenho dos sistemas de
informática; transmitir segurança, demonstrar e transmitir
atitude ética, compreender o contexto e criar espaços para
o exercício da diversidade e criar um clima favorável de
trabalho.
ÂMBITO DE ATUAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE
EXERCÍCIO: Exerce suas atividades na Secretaria Municipal de Educação, nos Centros de Educação Infantil, nas
Escolas do Ensino Fundamental e nos Laboratórios de Informática, garantindo o suporte de informática e serviços
para área educacional, mantendo a comunicação em rede,
planejando, coordenando e supervisionando as ações de
informática.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a
menor dificuldade para o seu desempenho.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: GESTOR EM RECURSOS HUMANOS
CARREIRA: VII
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Lideram atividades do Departamento de Recursos Humanos; formulam políticas de
cargos, salários e benefícios; desenvolvem estratégias de
seleção, treinamento e desenvolvimento pessoal. Participam na formulação e execução de estratégias e planos de
negócio da empresa; coordenam políticas de integração e
eventos, na empresa; conduzem atividades de integração
de recursos humanos, em processo de fusão e integração.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Planejar, organizar e controlar as atividades relativas à pessoal; elaborar pareceres,
relatórios, planos, projetos e laudos em que exija a aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de organização; promover estudos e desburocratização dos serviços
públicos municipais; auxiliar na avaliação do desempenho
de pessoal, visando à aplicação do plano de cargos e salários; acompanhar a implantação de novos métodos, anali-
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sando e efetuando comparações entre a programação e os
resultados atingidos para corrigir distorções; preparar estudos para recrutamento, seleção, treinamento, promoção
e demais aspectos da administração de pessoal, definindo
métodos, formulários e instruções a serem utilizados; elaborar periodicamente dados estatísticos, relatórios, gráficos e documentos para o aprimoramento do prestação de
serviços do servidor; executar outras tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Recursos Humanos ou Graduação na área de Ciências Humanas ou em outra área com
especialização em Recursos Humanos. Complementam a
escolaridade, conhecimentos de informática, registro no
Conselho e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se
com problemas de natureza padronizada, embora utilize
soluções originais para o encaminhamento dos detalhes.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir com iniciativa; demonstrar liderança; demonstrar capacidade de síntese;
demonstrar capacidade de negociação; demonstrar raciocínio lógico; demonstrar visão crítica; demonstrar capacidade de comunicação; demonstrar capacidade de análise; administrar conflitos; demonstrar raciocínio abstrato;
trabalhar em equipe; demonstrar espírito empreendedor;
demonstrar capacidade de decisão.
RESPONSABILIDADES PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou recursos, e pode provocar perdas, parcialmente
recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: INSPETOR DE ENDEMIAS
CARREIRA: VII
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições a execução de atividades relacionadas a
análises clínicas, realizando exames, testes e outros. Coletam material biológico, orientando e verificando preparo
do paciente para o exame. Auxiliam os técnicos no preparo
de vacinas; aviam fórmulas, sob orientação e supervisão.
Preparam meios de cultura, estabilizantes e hemoderivados. Organizam o trabalho; recuperam material de trabalho, lavando, secando, separando e embalando. Trabalham
em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de
biossegurança.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Inspecionar, orientar e
acompanhar os trabalhos de campo; receber requisições
para realização de exames; relacionar os exames, testes
e outros a serem realizados; realizar a coleta de material;
efetuar análise de urina, fezes, escarro, sangue, secreções
e outros, utilizando aparelhagem e reagentes adequados;
zelar pela assepsia, conservação e recolhimento do material; orientar e fiscalizar a limpeza das dependências do
laboratório; efetuar entregas dos resultados dos exames;
registrar protocolo das vacinas; preencher ficha de regiswww.diariomunicipal.es.gov.br
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tro ou folha de trabalho; cadastrar usuários e ou pacientes; identificar material biológico (nome do usuário e ou
paciente, tipo de exame, vacina); orientar usuário e ou
paciente sobre preparo para exame; orientar usuário e ou
paciente sobre procedimentos de coleta e ou exame e discutir procedimentos com colegas e ou supervisores e efetuar outras tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior completo ou incompletoem qualquer área ou Ensino Médio Completo. Complementam a
escolaridade formal comprovação de treinamento na área
mediante certificado, conhecimentos específicos na área,
conhecimentos básicos de informática e demais exigências
legais.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
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dos alunos no momento do embarque e do desembarque;
verificar os horários dos transportes, informando aos pais
e alunos; conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para os lares; ajudar os pais de alunos com
necessidades especiais na locomoção dos alunos; tratar
os alunos com urbanidade e respeito, comunicar casos de
conflito ao responsável pelo transporte de alunos; ser pontual, ter postura ética e apresentar-se com vestimentas
confortáveis e adequadas para o melhor atendimento às
necessidades dos alunos; entregar aos escolares, no prazo
máximo de 01 (um) dia útil, qualquer objeto esquecido no
veículo, quando estiverem sob sua guarda; prestar socorro
aos usuários, em caso de acidente; não permitir o embarque de pessoas estranhas ou não autorizadas, no interior
dos ônibus; autorizar o transporte de alunos somente no
horário das aulas; executar outras tarefas correlatas que
lhe forem determinadas pelo superior imediato.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética profissional; Demonstrar compreensão psicológica; atualizar-se
profissionalmente; revelar segurança profissional; discriminar cores e odores; demonstrar habilidade tátil; trabalhar com atenção; demonstrar responsabilidade; participar
em campanhas de vacinação.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Certificado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por instituição de
ensino reconhecido pelo órgão oficial do sistema de ensino.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que
oferecem reduzido teor de variedades. O ocupante decide sobre alternativas de fácil escolha. Os problemas que
eventualmente surgem são relatados à Chefia para decisão.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar destreza manual; demonstrar educação no trato com pessoas; agir
honestamente, demonstrar senso de responsabilidade;
dar provas de controle emocional; demonstrar atenção;
prestar primeiros socorros; demonstrar espírito de equipe;
demonstrar presteza; acatar ordens superiores.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com equipamentos e recursos de alto custo. Exerce
cuidados significativos para prevenir perdas que seriam
normalmente elevadas se ocorressem.
CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas
são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a
maioria dos problemas. O cargo requer muito tato em lidar
com o público. Os problemas eventualmente surgem são
relatados a chefia para decisão.

CARREIRA: IV
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuição de acompanhar os alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola
de destino, assim como acompanhar os alunos desde o
embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios e zelar pela segurança e conforto
das crianças no interior de cada veículo escolar.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Zelar pela segurança e
conforto das crianças no interior de cada veículo escolar;
acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola de destino, assim como
acompanhar os alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios;
verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; orientar e
auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto
de segurança; orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo para fora da janela; zelar pela limpeza e conservação do transporte durante
o trajeto; identificar a instituição de ensino dos respectivos
alunos e deixá-los dentro do local; ajudar os alunos a subir
e descer as escadas dos transportes; verificar a segurança

RESPONSABILIDADE DE PATRIMÔNIO: Demonstrar
muito tato em lidar com as pessoas. O ocupante lida com
patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR
CARREIRA: VI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar tarefas de caráter técnico Relativas a operação de equipamentos de conversão
de disquetes e/ou CDs para fitas e verificar a exatidão de
dados digitados por outros no processamento eletrônico
da Prefeitura. Organizam a rotina de serviços e realizam
entrada e transmissão de dados, operando tele-impressoras e microcomputadores; registram e transcrevem
informações, operando máquinas de escrever; atendem
necessidades do cliente interno e externo. Supervisionam
trabalho e equipe e negociam serviço com cliente.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Realizar trabalhos técnicos
que envolvam a manutenção e funcionamento de atividawww.diariomunicipal.es.gov.br
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des relacionadas com os serviços de conversão de dados,
para o processamento eletrônico de informações; verificar
o conteúdo e finalidade dos documentos recebidos para
estabelecer a ordem das informações a serem gravadas;
organizar os documentos, agrupando-os em lotes e numerando-os, para possibilitar maior segurança na execução
do trabalho; operar equipamentos de conversão de dados,
passando as informações gravadas em disquetes para fitas magnéticas, para que possam ser processadas; interpretar as mensagens fornecidas para efetuar a detecção
dos registros incorretos e adotar as medidas adequadas ao
sistema; supervisionar o trabalho da equipe que lhe seja
designada, corrigindo os erros encontrados para diminuir
a quantidade de erros dos trabalhos do setor; arquivar os
documentos classificando-os de acordo com as normas,
para possibilitar o controle de serviço e consultas posteriores; programar e estabelecer instruções complementares
para a execução dos serviços, considerando as respectivas
peculiaridades técnicas; fazer observar o cumprimento das
normas de higiene e de segurança do trabalho; participar de reuniões e grupos de trabalho; responsabilizar-se
pelo controle e utilização dos equipamentos, materiais e
documentos colocados a sua disposição; executar outras
atividades correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal comprovação de treinamento na área de informática mediante certificado, conhecimentos específicos na
área e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe; trabalhar com ética profissional; manter sigilo; atentar para
estado emocional do funcionário; preservar integridade
dos dados; tomar decisão; treinar equipe; motivar equipe; seguir instruções técnicas; demonstrar capacidade de
memorização; revelar capacidade de concentração; apresentar acuidade visual; evidenciar habilidade motora; administrar tempo; organizar espaço da página digitada ou
datilografada.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e
algumas variadas, onde os métodos e procedimentos não
se estendem a todas as fases do trabalho, exigindo do
servidor julgamento e iniciativa para estabelecer a forma
e execução de seu trabalho, que dependem de aprovação
superior.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Equipamentos e materiais de trabalho são de valor alto. Sua
quebra ou perda afeta o patrimônio da Prefeitura, pouco
afetando, porém, os trabalhos da Prefeitura visto que sua
reposição ou conserto seria razoavelmente rápido.

Página 100

do, coerente nas informações solicitadas, interessado nas
atividades de escrituração e arquivo escolar, coordenar e
executar as tarefas decorrentes dos encargos da Secretaria, ter conhecimentos básicos de informática.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Conhecer o projeto político
pedagógico do estabelecimento de ensino; cumprir a legislação em vigor e as instruções normativas, que regem
o registro escolar do aluno e a vida do estabelecimento de
ensino; distribuir as tarefas decorrentes dos encargos da
secretaria aos demais técnicos administrativos; receber,
redigir e expandir a correspondência que lhe for confiada;
organizar e manter atualizados a coletânea de legislação,
resoluções instruções normativas, ordens de serviço, ofícios e demais documentos; efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes à matrícula, transferência
e conclusão de curso; elaborar relatórios e processos de
ordem administrativa a serem encaminhados às autoridades competentes; encaminhar à direção, em tempo hábil,
todos os documentos que devem ser assinados; organizar
e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o
inativo, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e da regularidade da vida escolar do
aluno e da autenticidade dos documentos escolares; responsabilizar-se pela guarda e expedição da documentação
escolar do aluno, respondendo por qualquer irregularidade; manter atualizados os registros dos alunos no sistema
informatizado; organizar e manter atualizado o arquivo
com os atos oficiai da vida legal da escola referentes à sua
estrutura e funcionamento; atender a comunidade escola, na área de sua competência, prestando informações
e orientações sobre a legislação vigente e a organização
e funcionamento do estabelecimento de ensino, conforme
disposições do regimento escolar; zelar pelo uso adequado
e conservação dos materiais e equipamentos da secretaria; orientar os professores quanto ao prazo de entrega do
diário/registro de classe com os resultados da frequência
e do aproveitamento dos alunos; cumprir e fazer cumprir
as obrigações inerentes às atividades administrativas da
secretaria, quanto ao registro escolar do aluno referentes
à documentação comprobatória, de adaptação, aproveitamento de estudos, progressão parcial, classificação, reclassificação e regularização de vida escolar; organizar o livro-ponto de professores e funcionários, encaminhando ao
setor competente a sua frequência, em formulário próprio;
secretariar os conselhos de classe e reuniões, redigindo as
respectivas atas; conferir, registrar e/ou patrimonial materiais e equipamentos recebidos; comunicar imediatamente
à direção toda irregularidade que venha ocorrer na secretaria da escola; participar de eventos, cursos, reuniões,
sempre que convocado, ou por iniciativa própria, desde
que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento
profissional de sua função; organizar a documentação dos
alunos matriculados no ensino extracurricular; auxiliar a
equipe pedagógica e direção para manter atualizado os
dados no sistema de controle e remanejamento dos livros
didáticos; fornecer dados estatísticos inerentes às atividades da secretaria escolar, quanto solicitado; participar
da avaliação institucional; zelar pelo sigilo de informações
pessoais de alunos, professores, funcionários e

CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR
CARREIRA: VII
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Organizar, registrar, executar,
arquivar e distribuir documentos; ser dinâmico, organiza-

famílias; manter e promover relacionamento corporativo
de trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com
os demais segmentos da comunidade escolar; participar
das atribuições decorrentes do regimento escolar e exercer as específicas da sua função.
www.diariomunicipal.es.gov.br
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FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITOS BÁSICOS DO CARGO: requer curso superior na área da educação.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: manter, com eficiência e
eficácia, a documentação a escrituração e arquivos; trabalhar com eficiência, reduzindo desperdícios, planejar,
avaliar e controlar as atividades da secretaria em consonância com a direção da escola, com ética profissional; demonstrar habilidades de relação e precisão de linguagem,
flexibilidade, iniciativa e organização; ter conhecimento
básicos de informática; saber trabalhar em equipe.
CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Desenvolver seu
trabalho em secretarias de escolas, nas atividades de supervisionar, coordenar e controlar a execução das competências do setor da secretaria escolar, conta também com
o apoio técnico-administrativo dos auxiliares de secretaria
no desempenho de suas funções.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou recursos podendo provocar perdas, parcialmente
recuperáveis, decorrentes de descuidos, omissão ou negligencia.
CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA
CARREIRA: VI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições os serviços referentes ao desenvolvimento agropecuário do Município. Prestam assistência e
consultoria técnicas, orientando diretamente produtores
sobre produção agropecuária, comercialização e procedimentos de bioseguridade. Executam projetos agropecuários em suas diversas etapas. Planejam atividades agropecuárias, verificando viabilidade econômica, condições
edafoclimáticas e infraestrutura. Promovem organização,
extensão e capacitação rural. Fiscalizam produção agropecuária. Desenvolvem tecnologias adaptadas à produção
agropecuária e podem disseminar produção orgânica.
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Prestar assistência e
consultoria técnica: Orientar na escolha do local para
atividade agropecuária, orientar sobre preservação ambiental, orientar coleta de amostras para análises e exames, orientar sobre preparo, correção e conservação de
solo, orientar sobre época de plantio, tratos culturais e
colheita, orientar na definição e manejo de equipamentos,
máquinas e implementos, orientar sobre uso de insumos
agropecuários, orientar construções e instalações agropecuárias, orientar na escolha de espécies e cultivares, orientar sobre técnicas de plantio, orientar sobre tratamento da
água a ser utilizada na produção agropecuária, orientar
sobre formas e manejo de irrigação e drenagem, orientar manejo integrado de pragas e doenças, orientar sobre
uso de equipamentos de proteção individual (EPI), orientar no beneficiamento de produtos agropecuários, orientar podas, raleios, desbrotas e desbastes, orientar sobre
padrão de produção de sementes e mudas, orientar na
legalização de empreendimentos agropecuários (agroindústria, aqüicultura e outros), orientar sobre técnicas de
reprodução animal e vegetal, orientar escolha e manejo
de pastagem e forrageiras, orientar alimentação e manejo
de animais, orientar sobre formulações de rações, orientar
manejo do desenvolvimento animal (cria, recria e termi-

Página 101

nação), orientar sobre pequenas intervenções cirúrgicas
(castração, descórnia, corte de rabo e outras), orientar no
controle de animais transmissores de doenças, orientar
pré-abate (deslocamento, jejum, horário, quantidade de
animal e outros), orientar na recuperação de áreas degradadas; B - Executar projetos agropecuários: Executar
levantamento do custo-benefício para o produtor, verificar
disponibilidade e qualidade da água a ser utilizada na produção agropecuária, coletar amostras para análise (sangue, solos, rações, plantas, forragens, cereais e outros),
acompanhar construção de curva em nível, distribuir tarefas, interpretar análises de solo e resultados laboratoriais, prescrever receituário agrícola, regular máquinas e
equipamentos, elaborar relatórios, laudos, pareceres, perícias e avaliações, coletar dados meteorológicos e dados
experimentais, conduzir experimentos de pesquisa, levantar dados de pragas e doenças, supervisionar atividades
agropecuárias; C - Planejar atividades agropecuárias:
Verificar condições edafoclimáticas (solo, clima, água), levantar dados sobre a área a ser trabalhada (topografia, extensão e outros), verificar disponibilidade de mão-de-obra
para atividade, elaborar projetos agropecuários, elaborar
planta de construções rurais, elaborar orçamentos, definir
cultivares, raças e espécies, planejar rotação de culturas;
D -Promover organização, extensão e capacitação
rural: Organizar reuniões com produtores, estimular participação de produtores em associações e grupos, orientar
formação de associações e grupos de produtores, apresentar resultados de pesquisa em encontros e congressos da
área agrícola e meios de comunicação, sistematizar
informações sócio-econômicas da comunidade, preparar
material de divulgação sobre questões técnicas, demonstrar técnicas de cultivo e manejo de animais para produtores, ministrar treinamentos e cursos, divulgar cursos e
eventos junto aos produtores, participar de eventos
ligados à agropecuária; E - Fiscalizar produção agrícola: Fiscalizar produção de mudas e sementes, enviar
amostras de produtos agropecuários para análises laboratoriais, classificar produtos vegetais, inspecionar sanidade de produtos agropecuários, fiscalizar vacinação de
animais, fiscalizar venda e aplicação de agrotóxicos, emitir
documentos relativos à produção (sementes e mudas) e
à defesa sanitária (animal e vegetal); F - Recomendar
procedimentos de biosseguridade: Recomendar quanto ao uso racional de agrotóxicos e medicamentos veterinários, recomendar sobre isolamento de área de produção
e acesso de pessoas e animais, recomendar sobre destino
de embalagens de agrotóxicos e medicamentos veterinários, sobre técnica de tríplice lavagem de embalagens de
agrotóxicos, recomendar sobre técnica de quarentena de
plantas e animais, recomendar sobre limpeza e desinfecção de máquinas, equipamentos e instalações, orientar
destino de animais mortos, orientar manejo de dejetos e
recomendar sobre técnica de vazio sanitário.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Instrução Formal Mínima:
Curso Técnico Agrícola em nível médio, conhecimentos de
informática e demais exigências legais. Para o exercício
da ocupação, exige-se a Carteira Nacional de Habilitação CNH, categoria AB.
www.diariomunicipal.es.gov.br
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EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo. A atualização dos técnicos é permanente, por meio
de cursos de curta duração.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Dar provas de pontualidade; demonstrar capacidade de adaptação; dar provas de
moderação; demonstrar comprometimento; demonstrar
assiduidade; demonstrar capacidade de autocrítica; demonstrar confiabilidade; demonstrar capacidade de organização; interagir socialmente; demonstrar autoconfiança;
interagir com a comunidade e demonstrar percepção.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as
tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria
para solucionar problemas simples e encaminhá-los.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICAÇÕES EM SIG - SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS
CARREIRA: VIII
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparado para atuar no setor
econômico de serviços, desenvolvendo atividades de aquisição, tratamento, análise e conversão de dados georreferenciados, por meio de métodos, instrumentos e aplicativos
especializados. Realizaram cálculos e analisam os resultados
dos elementos levantados em diversos sistemas de referências e projeções, realizam mensurações a partir do sensoriamento remoto orbital e aéreo, atualizam cadastro técnico
multifinalitário e analisam dados espaciais e não espaciais
a partir do uso de sistemas de informação geográfica.
Projetam, implantam e realizam manutenção de sistemas e
aplicações, mapas e suas representações computacionais;
selecionam recursos de trabalho, tais como metodologias de
desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e
ferramentas de desenvolvimento. Planejam etapas e ações
de trabalho voltados para o Planejamento e Desenvolvimento
Urbano e ambiental. Lidam com a medição e a caracterização
de terrenos. Trabalham basicamente com agrimensura, cartografia e sensoriamento remoto para mapear lotes. Focam
o território de maneira integrada, considerando os aspectos
físicos, humanos e técnicos. Utiliza-se de tecnologias avançadas, entre elas imagens de satélites e radar, e também
conhecimentos de topografia e geodésia. Em parceria com
engenheiros agrimensores e civis, ajudam a delimitar áreas
ou lotes e a demarcar a localização de determinados pontos
- levantamentos fundamentais para o planejamento urbano
e a instalação de indústrias, condomínios ou de outras grandes obras, como rodovias e barragens. Pode, ainda, realizar
vistorias, fazer avaliações e elaborar laudos técnicos.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Identificar e utilizar os diferentes sistemas de sensores remotos, seus produtos, técnicas de tratamento, análise e interpretação de dados para
produção de mapas; gerar mapas cartográficos a partir de
imagens digitais em escalas compatíveis com a resolução
espacial dessas imagens, como também gerar mapas a
partir de fotografias aéreas; utilizar técnicas para a aquisição e gerenciamento de dados espaciais necessários na
produção de mapas oriundos do sensoriamento remoto,
como parte de operações científicas, administrativas, legais e técnicas envolvidas nos processos de gerenciamento de informação espacial; gerenciar, coordenar e executar
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levantamentos simples para coleta de dados espaciais e
não espaciais utilizando técnicas modernas de topografia
e geodésia; utilizar softwares específicos para aquisição,
tratamento e análise de dados georreferenciados; executar atividades de monitoramento ambiental; participar de
projetos de sistemas de informação geográfica e atividades de sensoriamento remoto aplicadas ao planejamento
urbano, rural e ambiental; realizar vistorias, avaliações e
laudos técnicos dentro do seu campo profissional e definir
cronograma de trabalho, reunir-se com a equipe de trabalho ou cliente, definir padronização de sistemas e aplicações.
RECURSOS DE TRABALHO: Aplicativo de segurança (firewall); Bibliotecas de funções; Compiladores; Desenhos
de peças; Editor de imagem, vídeo e som; Editor de texto
e programas; Ferramentas; Máquinas; Programa de linguagem de máquina de usinagem; Servidor de internet
(web), Programas específicos de em SIG, GPS.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Para o exercício dessas ocupações requer-se Curso
Superior Completo em qualquer área, com registro no órgão de classe, curso técnico em SIG, Curso de Informática
Intermediário para avançado,
conhecimento do Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint,
Access), Autocad básico e exige-se também para o cargo
o idioma inglês intermediário para avançado. A atualização
profissional permanente é condição para o seu exercício.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo. O desempenho pleno das atividades do técnico de
desenvolvimento de sistemas e aplicações em SIG, com
comando numérico requer de dois a três anos de experiência.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manter-se atualizado tecnicamente, demonstrar raciocínio lógico, flexibilidade,
manter sigilo, agir com paciência, demonstrar iniciativa,
expressar-se oralmente, expressar-se por escrita, demonstrar receptividade, trabalhar em equipe, demonstrar
criatividade, aplicar a legislação relativa ao objeto da empresa, supervisionar o trabalho, distribuir tarefas, e resolver problemas administrativos.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a
menor dificuldade para o seu desempenho.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
CARREIRA: VII
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica. Executar sob supervisão
direta, tarefas técnicas de enfermagem de interesse da
Municipalidade, utilizando procedimentos específicos para
proteção e recuperação dos pacientes.
www.diariomunicipal.es.gov.br
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JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar serviços em unidades de enfermagem, escolas, creches, locais de trabalho,
comunidades outros; separar preparos rol de roupas utilizadas nos consultórios e salas de curativos, providenciando sua remessa para a lavanderia; preparar e esterilizar
material e instrumental, ambientes e equipamentos para
permitir a realização de exames, tratamentos, intervenções e outros tipos de atendimento; atuar nos serviços
burocráticos de enfermagem, tais como preencher fichas
biomédicas registrar os atendimentos realizados, efetuar
estatísticas periódicas dos assistidos e outros; efetuar
coleta de material para exames de laboratório; prestar
informações aos pacientes em caso de dúvidas; medir
temperatura e pressão arterial; fazer curativos simples
sem suturas, ferimentos e escoriações; fazer nebulização
em paciente; ministrar medicamentos prescritos, por via
oral, intramuscular, endovenosa, subcutânea e intramédica; providenciar internamento hospitalar; prestar socorro
de urgência; tarar balança e pesar pacientes, anotando
em seus respectivos prontuários para controle; requisitar
equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos,
quando necessário; fiscalizar a limpeza e arrumação do
local de trabalho; dar plantão de enfermagem; participar
de reuniões e grupos de trabalho; responsabilizar-se pelo
controle e utilização de equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos colocados a sua disposição; prestar
plantão de enfermagem em ambulância e Pronto-Atendimento – PA; executar outras tarefas correlatas. (Redação
dada pela Lei nº 1858/2008)
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Certificação de competências ou curso técnico em enfermagem (nível médio). Registro no Conselho de Classe.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética; respeitar paciente; zelar pelo conforto de paciente; preservar
integridade física de paciente; ouvir atentamente (saber
ouvir); observar condições gerais de paciente; demonstrar compreensão; manter ambiente terapêutico; levar paciente à autossuficiência; manipular equipamentos; apoiar
psicologicamente o paciente; calcular dosagem de medicamentos; participar em campanhas de saúde pública e
incentivar continuidade de tratamento.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e
algo variado, onde os métodos e procedimentos não se
estendem as todas as fases do trabalho, exigindo do servidor julgamento e iniciativa estabelecer forma e execução de seu trabalho, que dependem da aprovação do seu
imediato.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Equipamentos e instrumentos de trabalho são de valor material
pequeno e de fácil reposição. O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou recursos e
pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO
CARREIRA: VII
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executa sob supervisão, trabalhos técnicos de laboratório relacionado com dosagens e
análises bacteriológicas, bacterioscópicas e químicas em
geral realizando ou orientando exames, testes de cultura e
microorganismos, através da manipulação de aparelhos de
laboratórios e por outros meios, para possibilitar o diagnostico ou prevenção de doenças.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Auxiliar na realização de
diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios a formulação de políticas, diretrizes, planos e ações a implantação, manutenção e funcionamento
de serviços teóricos laboratoriais; auxiliar na coleta de materiais para a realização dos testes, exames e amostras de
laboratório; preparar reativos, lâminas, meios de cultura,
antígenos, alérgenos e vacinas; operar, calibrar e verificar
o funcionamento de aparelhos; manipular substâncias químicas como ácidos, gases, sais e outros para obter reativos necessários a realização de testes, analises e provas
de laboratório; participar da realização de exames anótomo-patológico ajudando a preparar amostras, fixar e cortar o tecido orgânico, para possibilitar a leitura microscópica e o diagnostico laboratorial; participar da elaboração
de exames corpológicos, auxiliando na analise da forma,
consistência, cor e cheiro das amostras de fezes; tipos
para subsidiar o diagnóstico de doenças; ajudar na execução de exames sorológicos, hematológicos, dosagens
bioquímicas e liquor em amostras de sangue e a exames
bacterioscópicos de escarro, pus e outras secreções empregando técnicas apropriadas; auxiliar na elaboração de
relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos,
anotando e reunindo resultados e informações para possibilitar consultas por outros órgãos; controlar o estoque
do material para evitar interrupções abruptas do trabalho;
requisitar material quando necessário; orientar e ajudar
nas atividades da equipe auxiliar; participar de reuniões
e grupos de trabalho; fiscalizar a limpeza e arrumação do
local de trabalho e dos equipamentos; responsabilizar-se
pelo controle e utilização de aparelhos, equipamentos e
instrumentos colocados a sua disposição; prestar plantão
na Agência Transfusional de Sangue e executar outras tarefas correlatas. (Redação dada pela Lei nº 1858/2008)
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo e Curso Profissionalizante
e conhecimentos específicos na área e demais exigências
legais.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Confortar o paciente; acalmar o paciente; trabalhar com ética; atualizar-se profissionalmente; trabalhar em equipe; seguir procedimentos
operacionais padrão (POP) e instruções de trabalho (IT);
mostrar flexibilidade; estimar o consumo dos materiais;
manipular materiais; aplicar conhecimentos de informática; controlar o tempo; demonstrar percepção visual; revelar concentração; demonstrar coordenação motora fina;
cuidar da higiene pessoal; delegar funções; garantir a integridade física e fisiológica do material biológico; seguir
normas de controle de qualidade; manipular equipamentos
de análise; manter sigilo acerca dos exames; discriminar
cores; reconhecer resultados anormais e participar do desenvolvimento e implantação de novas técnicas de exame.
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JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e
algo variado, onde os métodos e procedimentos não se estendem a todas as fases do trabalho, exigindo do servidor
julgamento e iniciativa estabelecer forma e execução de
seu trabalho, que dependem da aprovação do seu imediato.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Materiais
de trabalho são de valor médio e de fácil reposição. O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente
recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
CARREIRA: VI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo prestam
assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente
produtores sobre produção agropecuária, comercialização
e procedimentos de bio-seguridade. Executam projetos
agropecuários em suas diversas etapas. Planejam atividades agropecuárias, verificando viabilidade econômica,
condições edafoclimáticas e infraestrutura. Promovem organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizam produção agropecuária. Desenvolvem tecnologias adaptadas
à produção agropecuária e podem disseminar produção
orgânica.
JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Prestar assistência e
consultoria técnicas: Orientar na escolha do local para
atividade agropecuária, orientar sobre preservação ambiental, orientar coleta de amostras para análises e exames, orientar sobre preparo, correção e conservação de
solo, orientar sobre época de plantio, tratos culturais e
colheita, orientar na definição e manejo de equipamentos,
máquinas e implementos, orientar sobre uso de insumos
agropecuários, orientar construções e instalações agropecuárias, orientar na escolha de espécies e cultivares, orientar sobre técnicas de plantio, orientar sobre tratamento da
água a ser utilizada na produção agropecuária, orientar
sobre formas e manejo de irrigação e drenagem, orientar
sobre técnicas de plantio, orientar manejo integrado de
pragas e doenças, orientar sobre uso de equipamentos de
proteção individual (EPI), orientar no beneficiamento de
produtos agropecuários, orientar podas, raleios, desbrotas
e desbastes, orientar sobre padrão de produção de sementes e mudas, orientar na legalização de empreendimentos
agropecuários (agroindústria, aqüicultura e outros), orientar sobre técnicas de reprodução animal e vegetal, orientar escolha e manejo de pastagem e forrageiras, orientar
alimentação e manejo de animais, orientar sobre formulações de rações, orientar manejo do desenvolvimento animal (cria, recria e terminação), orientar sobre pequenas
intervenções cirúrgicas (castração, descórnia, corte de
rabo e outras), orientar no controle de animais transmissores de doenças, orientar pré-abate (deslocamento, jejum, horário, quantidade de animal e outros), encomendar
compra e venda de animais, orientar na recuperação de
áreas degradadas; B - Executar projetos agropecuários: Executar levantamento do custo-benefício para o
produtor, verificar disponibilidade e qualidade da água a
ser utilizada na produção agropecuária, comprar máquinas, equipamentos, insumos, materiais e animais, coletar
amostras para análise (sangue, solos, rações, plantas, forragens, cereais e outros), locar curva em nível, canais para
irrigação, tomadas d’água e outros, acompanhar construção de curva em nível, distribuir tarefas, contratar mãode-obra, interpretar análises de solo e resultados labora-
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toriais, prescrever receituário agrícola, regular máquinas e
equipamentos, elaborar relatórios, laudos, pareceres, perícias e avaliações, coletar dados meteorológicos, coletar
dados experimentais, conduzir experimentos de pesquisa,
levantar dados de pragas e doenças, supervisionar atividades agropecuárias, instalar unidade demonstrativa para
produtores, manejar reprodução de animais (inseminação,
sincronização, cruzamentos), realizar cruzamento de cultivares, realizar pequenas intervenções cirúrgicas, formular
rações de animais, auxiliar partos distócicos (partos difíceis), realizar necropsias de animais; C - Planejar atividades agropecuárias: Pesquisar mercado consumidor,
verificar viabilidade econômica, verificar condições edafoclimáticas (solo, clima, água), verificar infra-estrutura
das propriedades (máquinas, equipamentos, instalações e
outros), levantar dados sobre a área a ser trabalhada (topografia, extensão e outros), verificar disponibilidade de
mão-de-obra para atividade, elaborar projetos agropecuários, pesquisar mercado fornecedor de insumos, materiais,
máquinas e equipamentos, elaborar planta de construções
rurais, elaborar orçamentos, definir cultivares,
raças e espécies, verificar capacitação tecnológica do
produtor, planejar rotação de culturas, verificar disponibilidade de mão-de-obra para atividade; D - Promover
organização, extensão e capacitação rural: Organizar
reuniões com produtores, estimular participação de produtores em associações e grupos, orientar formação de associações e grupos de produtores, assessorar produtores na
compra e venda de insumos, materiais e produtos agropecuários, apresentar resultados de pesquisa em encontros e
congressos da área agrícola e meios de comunicação, sistematizar informações socioeconômicas da comunidade,
demonstrar uso de equipamentos (EPI, implementos e outros), preparar material de divulgação sobre questões técnicas, demonstrar técnicas de cultivo e manejo de animais
para produtores, promover dias de campo para difusão de
tecnologia, viabilizar recursos financeiros e materiais para
treinamento, ministrar treinamentos e cursos, definir local de treinamento, divulgar cursos e eventos junto aos
produtores, participar de eventos ligados à agropecuária;
E - Recomendar procedimentos de bio-seguridade:
Recomendar quanto ao uso racional de agrotóxicos e medicamentos veterinários, recomendar sobre isolamento de
área de produção e acesso de pessoas e animais, recomendar sobre destino de embalagens de agrotóxicos e medicamentos veterinários, recomendar sobre técnica de tríplice
lavagem de embalagens de agrotóxicos, recomendar sobre
técnica de quarentena de plantas e animais, recomendar
sobre limpeza e desinfecção de máquinas, equipamentos
e instalações, orientar destino de animais mortos, orientar
manejo de dejetos, recomendar sobre técnica de vazio sanitário; F - Disseminar produção orgânica: Selecionar
sementes para produção orgânica, disseminar produção
de compostos orgânicos, disseminar produtos naturais na
adubação e correção de solo, disseminar técnica de adubação verde, disseminar técnica de cobertura morta, disseminar técnica de intercalação de culturas, realizar capina mecânica e manual, disseminar produtos naturais para
controle de pragas e doenças.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Agropecuária em nível médio. Conhecimentos de informática. CNH categoria “AB”
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EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo. A atualização dos técnicos é permanente, por meio
de cursos de curta duração.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as
tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria
para solucionar problemas simples e encaminhá-los.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar responsabilidade; sensibilidade com animais; destreza manual; sensibilidade tátil; visão espacial; sensibilidade olfativa e trabalhar em equipe; demonstrar capacidade de compreensão
oral. Qualidade gestual, capacidade visual e oral; liderar e
escrever corretamente.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as
possibilidades de perdas devido a descuidos são patentes,
embora em grau reduzido.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a
menor dificuldade para o seu desempenho.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL
CARREIRA: VI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como
atribuições elaborar desenhos técnicos, aplicados à engenharia e arquitetura. Desenvolvem e legalizam projetos de
edificações sob supervisão de um engenheiro civil e/ou arquiteto e supervisionam a execução de obras e serviços.
Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de
materiais e do solo.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar desenhos de obras
públicas, referentes a projetos de arquitetura; elaborar
desenhos de anteprojetos de urbanismo, obras e edificações; elaborar desenhos de projetos de instalações elétricas, hidráulicas e esgotos sanitários; desenvolver planilhas de cálculo, locar obras, conferir cotas e medidas,
acompanhar e elaborar o diário de obras e executar outras
tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em edificações, técnico em construção
civil de várias modalidades, em nível médio, oferecidos pelas instituições de formação profissional e escolas técnicas,
com registro no CREA. Conhecimentos de informática.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Realizar serviços de acordo
com normas de higiene, saúde e segurança no trabalho,
tomar decisões cabíveis às funções realizadas, utilizar legislação trabalhista, comunicar-se, trabalhar em equipe,
prestar primeiros socorros, redigir documentos comerciais
técnicos, manter-se atualizado e informado, agir com ética, solucionar problemas, demonstrar dinamismo e criatividade, conscientizar-se sobre questões ambientais, agir
com liderança, demonstrar capacidade em negócios, demonstrar capacidade de relacionamento e avaliar produção e produtividade.

CARGO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE
CARREIRA: VII
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições a execução de tarefas referentes à contabilidade financeira, orçamentária e patrimonial.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Distinguir os atos dos fatos
administrativos; encaminhar os documentos aos setores
competentes; classificar documentos fiscais; codificar documentos contábeis; enviar documentos para serem arquivados; efetuar lançamentos contábeis, fazer balancetes
de verificação e analisar contas patrimoniais; executar, sob
supervisão, os trabalhos de escrituração contábil; auxiliar
na elaboração de escrituração analítica de atos e fatos contábeis, financeiros e orçamentários; organizar, elaborar e
analisar prestações de contas; extrair, registrar e controlar
empenhos, notas de caixa de recebimento e de notas de
caixa de pagamento; auxiliar no controle dos suprimentos
de fundos concedidos, efetuando a baixa de responsabilidade quando da prestação de contas; auxiliar na conferência e classificação dos movimentos de Tesouraria; controlar, sob supervisão, verbas recebidas e aplicadas; conferir
e classificar faturas; elaborar balancetes orçamentários e
financeiros; auxiliar o Contador na elaboração do controle
de custeio; executar serviços informatizados na área de
contabilidade; elaborar relatórios de atividades desenvolvidas pelo órgão; auxiliar na elaboração do balanço geral
do Município; auxiliar na elaboração de demonstrativos de
fundos pendentes e concedidos; acompanhar a execução
orçamentária das diversas unidades da Prefeitura, examinando empenhos em face da existência de saldos nas contas; proceder a análise econômico-financeira e patrimonial
da Prefeitura; controlar os trabalhos de análise e conciliação de contas; acompanhar e controlar a aplicação dos recursos vinculados da Saúde e da Educação; controlar, com
ajuda do Departamento de Recursos Humanos, o limite
de gastos com pessoal; sugerir métodos e procedimentos
que visem a melhor coordenação dos serviços contábeis;
realizar atividades com vistas a suplementação de dotações orçamentárias; preparar relatórios para a Audiência
Pública; executar outras tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: O exercício dessas ocupações requer curso técnico
em contabilidade (nível médio). O exercício pleno das atividades ocorre após dois anos de experiência. Registro no
Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Conhecimentos de informática.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe, demonstrando flexibilidade, competência, raciocínio lógico;
dominar informática, trabalhando com “software” específico de contabilidade; conhecer e interpretar a legislação;
dominar grandezas numéricas; demonstrar dinamismo e
postura profissional, apresentando-se com boa aparência;
utilizar corretamente as ferramentas de trabalho; manterse atualizado; transparecer objetividade e demonstrar segurança, organização, disciplina e criatividade; e aplicar a
legislação relativa ao exercício da contabilidade.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente variadas em seus detalhes, executadas de forma padronizadas e que não impõem a menor dificuldade para o seu
desempenho.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: TÉCNICO DE INFORMÁTICA
CARREIRA: VI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operam sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o desempenho dos
aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos
de armazenamento de dados, registros de erros, consumo
da unidade central de processamento (CPU), recursos de
rede e disponibilidade dos aplicativos. Asseguram o funcionamento do hardware e do software; garantem a segurança das informações, por meio de cópias de segurança
e armazenando-as em local prescrito, verificando acesso
lógico de usuário e destruindo informações sigilosas descartadas. Atendem clientes e usuários, orientando-os na
utilização de hardware e software; inspecionam o ambiente físico para segurança no trabalho.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Monitorar sistemas:
Monitorar recursos de rede, monitorar recursos de entrada e saída de dados, monitorar recursos de armazenamento de dados, monitorar disponibilidade de aplicativos,
monitorar desempenho de aplicativos, monitorar registros
de erros, monitorar consumo de CPU; B - Administrar
processamento de dados: Administrar cronograma de
atividades planejadas, administrar schedule (agenda de
tarefas), otimizar recursos disponíveis, administrar tarefas, providenciar correção de erros de tarefas; C -Assegurar funcionamento do hardware e software: Inicializar e desativar sistemas e aplicativos, configurar e
reconfigurar hardware, realizar limpezas periódicas em
equipamentos, alimentar equipamentos com suprimentos,
supervisionar linha de transmissão, identificar falhas em
hardware e software, sanar pequenas falhas de hardware,
requisitar manutenção preventiva e corretiva de hardware
e software, efetuar controle de peças e suprimentos, assegurar funcionamento de equipamento reserva (standby),
acionar equipamentos reserva; D - Garantir segurança
das informações: Fazer cópias de segurança (backup),
guardar cópia de segurança em local prescrito; fazer rodízio de mídias; verificar acesso lógico do usuário, destruir
informações sigilosas descartadas; E - Atender cliente
e usuário: Disponibilizar recursos operacionais, planejar
atendimento a cliente e usuário, orientar cliente e usuário
na utilização de hardware e software, executar checagem
inicial de solicitação, conduzir solicitação de suporte, reparar arquivos, reprocessar tarefas de acordo com solicita-
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ção, recuperar arquivos, programas e relatórios, transferir
arquivos, programas e relatórios; F - Inspecionar ambiente físico de trabalho: Controlar acesso de pessoas
não autorizadas, sugerir mudanças na disposição de equipamentos, verificar temperatura e umidade local, verificar
equipamentos de energia, checar sistema de detecção de
incêndio, checar iluminação de emergência, organizar cabeamento.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Informática ou similar de Nível
Médio ou pós médio. Saber operar plataformas de grande
porte (mainframe).
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar disponibilidade; demonstrar iniciativa; administrar o tempo; demonstrar atenção difusa; demonstrar organização; demonstrar
autocontrole; agir com objetividade; interpretar leitura
técnica.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a
menor dificuldade para o seu desempenho.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
CARREIRA: VI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, organização, controle e fiscalização dos trabalhos de manejo e meio ambiente.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Participar no planejamento, implementação e manutenção do sistema de educação
ambiental; planejar e organizar eventos relacionados ao
meio ambiente; ministrar treinamentos; desenvolver outras atividades pertinentes a sua área de atuação. responsabilizar-se pela elaboração de todos os processos de
licenciamento ambiental e outros documentos referentes
às atividades do município; desenvolver as atividades decorrentes da aplicação da legislação ambiental municipal,
estadual e federal; elaborar levantamentos, vistorias e
avaliações ambientais; interpretar dados ambientais e elaborar relatórios técnicos; atuar junto à comunidade como
agente divulgador das atividades do município; esclarecer
dúvidas sobre questões ligadas ao meio ambiente; elaborar atividades que contribuam para criar consciência ambiental entre os diversos segmentos da sociedade; executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a
critério de seu superior; auxiliar na elaboração de laudos
e documentos técnicos; auxiliar profissionais de nível superior na implementação de projetos, gestão ambiental e
coordenação de equipes de trabalho; participar na coordenação de processos de controle ambiental, utilidades,
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tratamento de efluentes; realizar análises físico-químicas
e microbiológicas dos efluentes; zelar pela manutenção,
limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho;
participar de programa de treinamento, quando convocado; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos de medição e de programas de
informática; executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função; processos de licenciamento e autorizações ambientais; identificação, registro e comunicação de ocorrência de anomalia ambiental;
executar a fiscalização técnica e administrativa dos contratos de serviços, transmitir conhecimentos referentes à sua
área de atuação, realizar as demais tarefas necessárias à
execução de suas atividades como: programar e atuar em
atividades relacionadas a perícias e avaliações, valorações,
cálculo de produção e produtividade, realizando vistorias,
participando das medições e da elaboração de laudos;
participar de auditorias, inspeções e vistorias na sua área
de atuação; orientar e atuar na manutenção, prontidão e
operacionalidade dos equipamentos para atendimento de
acidentes ambientais, orientar e controlar a destinação,
redução, reciclagem e reutilização de resíduos; atualizar o
banco de dados, inventários ambientais e demais sistemas
informatizados de gestão; atuar no relacionamento com
instituições, autoridades na sua área de atuação, comunidades e em projetos de educação ambiental; orientar, fiscalizar e participar de programas de recuperação de áreas
impactadas; interpretar resultados analíticos, elaborar relatórios e laudos técnicos.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Meio Ambiente em nível médio,
conhecimentos de informática e demais exigências legais.
Para o exercício da ocupação, exige-se a Carteira Nacional
de Habilitação - CNH, categoria AB.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo. A atualização dos técnicos é permanente, por meio
de cursos de curta duração.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Dar provas de pontualidade; demonstrar capacidade de adaptação; dar provas de
moderação; demonstrar comprometimento; demonstrar
assiduidade; demonstrar capacidade de autocrítica; demonstrar confiabilidade; demonstrar capacidade de organização; interagir socialmente; demonstrar autoconfiança;
interagir com a comunidade e demonstrar percepção.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as
tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria
para solucionar problemas simples e encaminhá-los.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
CARREIRA: VII
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparam materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operam aparelhos
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médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos
funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia.
Preparam pacientes e realizam exames e radioterapia;
prestam atendimento aos pacientes fora da sala de exame,
realizando as atividades segundo boas práticas, normas e
procedimento de biossegurança e código de conduta. Mobilizam capacidades de comunicação para registro de informações e troca de informações com a equipe e com os
pacientes. Podem supervisionar uma equipe de trabalho.
JORNADA DE TRABALHO: 24 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Organizar equipamentos, sala de exame e material: Averiguar condições técnicas de equipamentos e acessórios, calibrar o
aparelho no seu padrão, averiguar a disponibilidade de
material para exame, montar carrinho de medicamentos
de emergência; organizar câmara escura e clara B - Planejar o atendimento: Adaptar agenda para atendimento
de pacientes prioritários, ordenar a seqüência de exames,
receber pedido de exames e ou prontuário do paciente,
cumprir procedimentos administrativos, auxiliar no planejamento de tratamento radioterápico; C - Preparar
o paciente e realizar exame e ou radiologia: Verificar condições físicas e preparo do paciente, providenciar
preparos adicionais do paciente, retirar próteses móveis
e adornos do paciente, executar tricotomia, higienizar o
paciente, efetuar sustentação de mamas, colocar eletrodos no paciente; D - Prestar atendimento fora da sala
de exame: Deslocar equipamento, eliminar interferência
de outros aparelhos, determinar a remoção de pessoas
não envolvidas no exame, isolar área de trabalho para
exame, monitorar o paciente através de equipamento; E
- finalizar exame: Remover o equipamento do paciente
ou vice-versa, limpar o paciente após o exame, manter o
paciente sob observação após o exame, imprimir resultado de exames, a partir do arquivo eletrônico, entregar
protocolo ao paciente ou responsável, entregar exame ao
médico, paciente ou responsável, dispensar o paciente; F
- Trabalhar com biossegurança: Providenciar limpeza
e assepsia da sala e equipamentos, paramentar-se, usar
EPI (luvas, óculos, máscara, avental, protetor de gônodas
e tireóide), oferecer recursos de proteção a outros profissionais presentes e acompanhantes, usar dosímetro (medição da radiação recebida), minimizar o tempo de exposição à radiação, substituir medicamentos e materiais com
validade vencida, acondicionar materiais radioativos para
transporte ou descarte, acondicionar materiais perfurocortantes para descarte e submeter-se à exames periódicos.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Formação técnica de nível médio em operação de
equipamentos médicos e odontológicos, oferecidos por
instituições de formação profissional e escolas técnicas.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Prestar primeiros socorros; supervisionar equipe técnica; operar equipamentos
computadorizados e analógicos; mostrar capacidade de
improvisação; trabalhar em equipe; cuidar da aparência
pessoal; manipular materiais radioativos; reciclar-se profissionalmente; demonstrar compreensão psicológica para
com o paciente; treinar equipe técnica e auxiliar; trabalhar
com ética; respeitar o paciente e assegurar o conforto do
paciente nos exames e tratamentos.
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JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e
algo variado, onde os métodos e procedimentos não se estendem a todas as fases do trabalho, exigindo do servidor
julgamento e iniciativa estabelecer forma e execução de
seu trabalho, que dependem da aprovação do seu imediato.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamento, material
ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
CARREIRA: VI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes dos cargos participam da elaboração e programam política de saúde e
segurança no trabalho (SST); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de
controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio
ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam
da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de SST; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Elaborar e participar
da elaboração da política do SST: Planejar a política
de saúde e segurança do trabalho, identificar a política
administrativa da instituição, diagnosticar condições gerais da área de SST, analisar tecnicamente as condições
ambientais de trabalho, comparar a situação atual com
a legislação, avaliar e comparar os referenciais legais da
política a ser implantada, mostrar o impacto econômico
de implantação da política, desenvolver sistema de gestão
de SST, negociar a aplicabilidade da política, participar de
reforma e elaboração de normas regulamentadoras; B Implantar a política de SST: Divulgar a política na instituição ou empresa, administrar dificuldades de implantação, coordenar equipes multidisciplinares, acompanhar
a implantação da política de SST, estabelecer programas,
projetos e procedimentos de melhoria, elaborar e acompanhar programas preventivos e corretivos, desenvolver programas, projetos e procedimentos de melhoria, implantar
procedimentos técnicos e administrativos, emitir ordem
de serviço, acompanhar ordem de serviço, promover ação
conjunta com a área de saúde; C - Realizar auditoria,
acompanhamento e avaliação na área da SST: Avaliar o ambiente de trabalho, interpretar indicadores de eficiência e eficácia dos programas implantados, validar indicadores de eficiência e eficácia, avaliar as atividades da
organização versus os programas oficiais de SST e outros,
adequar a política de SST às disposições legais, identificar
indicadores para replanejamento do sistema, adotar metodologia de pesquisas quantitativas e qualitativas, verificar
o nível de atendimento e perspectivas de avanço, verificar
implementação de ações preventivas e corretivas, avaliar
o desempenho do sistema, estabelecer mecanismos de
intervenção; D - Identificar variáveis de controle de
doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente: Utilizar metodologia científica para avaliação, realizar inspeção, realizar análise preliminar de risco, elaborar
e participar de Laudos ambientais, estudar a relação entre
as ocupações dos espaços físicos com o desenvolvimento
sustentável, avaliar procedimentos de atendimentos emergenciais, participar do sistema de gestão ambiental, registrar procedimentos técnicos, supervisionar procedimentos
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técnicos, emitir parecer técnico; E - Desenvolver ações
educativas na área de SST: Identificar as necessidades
educativas em SST, promover ações educativas em SST,
elaborar cronograma de ações educativas de segurança e
saúde do trabalho, elaborar recursos e materiais didáticos
de ações educativas de segurança e saúde, interagir com
equipes multidisciplinares, disponibilizar material e recursos didáticos, disponibilizar material e recursos didáticos,
formar multiplicadores, implementar intercâmbio entre
técnicos de segurança do trabalho, difundir informações,
utilizar métodos e técnicas de comunicação, avaliar ações
educativas de segurança e saúde, participar dos programas de humanização do ambiente de trabalho, orientar órgãos públicos e comunidade para o atendimento de emergências ambientais, participar de ações emergenciais; F
- Participar de perícias e fiscalizações: Elaborar laudos
periciais, atuar como perito, interagir com os setores envolvidos, propor medidas e soluções, acompanhar processos nas diversas esferas judiciárias; G - Integrar processos de negociações:
Orientar as partes em SST, utilizar o referencial legal, promover reuniões com as contratadas, exigir o cumprimento
das cláusulas contratuais relativas à SST, assessorar nas
negociações, elaborar cláusulas de SST para acordos e negociações coletivas; H - Participar da doação de tecnologias e processos de trabalho: Analisar a aplicação de
tecnologia, avaliar impacto da adoção, estabelecer procedimentos seguros e saudáveis, inspecionar implantação,
estabelecer formas de controle dos riscos associados, emitir parecer sobre equipamentos, máquinas e processos; I Gerenciar documentos de SST: Elaborar manual do sistema de gestão de SST, elaborar normas de procedimentos
técnicos e administrativos, produzir anexos de atualização,
gerar relatórios de resultados, documentar procedimentos
e normas de sistemas de segurança, controlar atualização
de documentos, normas e legislação, revisar documentação de SST, atualizar registros, organizar banco de dados,
alimentar rede de informações; J - Investigar acidentes: Selecionar metodologia para investigação de acidentes, analisar causas de acidentes, determinar causas de
acidentes, determinar causas de acidentes, identificar perdas decorrentes do acidente, elaborar relatório de acidente
de trabalho, propor recomendações técnicas Verificar eficácia das recomendações.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico de Segurança no Trabalho de nível
médio ou pós-médio. Conhecimentos específicos na área,
conhecimentos de informática e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o
cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar capacidade de
observação técnica, demonstrar ética, trabalhar em equipe, demonstrar capacidade de discernimento, administrar
conflitos, demonstrar capacidade de negociação, tomar
decisões, demonstrar visão sistêmica, demonstrar capacidade de comunicação, delegar atribuições e demonstrar
atitude pró-ativa.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a
menor dificuldade para o seu desempenho.
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RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamento, material
ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: ADMINISTRADOR
CARREIRA: VIII
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como
atribuições o planejamento, a execução e o controle e o
assessoramento da realização de pesquisas sobre questões técnicas de administração relacionadas com a organização municipal, formulando e apresentando soluções.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Planejar, organizar, controlar e assessorar nas áreas de administração pública, de
pessoal, material, orçamento, tecnológica, organização e
métodos; elaborar pareceres, relatórios, planos, projetos e
laudos em que exija a aplicação de conhecimentos inerentes à ciência da administração; analisar os recursos disponíveis e rotineiros de serviços para avaliar, estabelecer ou
alterar práticas administrativas; promover estudos e desburocratização dos serviços públicos municipais; acompanhar a implantação de novos métodos, analisando e efetuando comparações entre a programação e os resultados
atingidos para corrigir distorções; preparar estudos para
recrutamento, seleção, treinamento, promoção e demais
aspectos da administração de pessoal; fazer avaliação do
desenvolvimento das atividades inerentes aos órgãos da
estrutura administrativa, visando adequar o seu funcionamento; elaborar periodicamente dados estatísticos, relatórios, gráficos e documentos para o aprimoramento do
serviço administrativo; executar outras tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Graduação em Administração de Empresas ou Administração Pública com registro no Conselho Regional de
Administração (CRA).
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir com iniciativa; demonstrar liderança; demonstrar capacidade de síntese;
capacidade de negociação; raciocínio lógico; visão crítica;
capacidade de comunicação; capacidade de análise; administrar conflitos; demonstrar raciocínio abstrato; trabalhar
em equipe; espírito empreendedor e capacidade de decisão.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se
com problemas de natureza padronizada, embora utilize
soluções originais para o encaminhamento dos detalhes.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais
ou recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: ARQUITETO E URBANISTA
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como
atribuições os serviços referentes à elaboração de projetos, à fiscalização e complementação de obras e arquitetura, obedecida a legislação urbanística vigente. Elaboram
planos e projetos associados à arquitetura em todas as
suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas,
metodologias, analisando dados e informações. Fiscalizam
e executam obras e serviços.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Elaborar planos, programas e projetos: Identificar necessidades do cliente/
usuário; coletar informações e dados; analisar dados e informações; elaborar diagnóstico; buscar um conceito arquitetônico compatível com a demanda; definir conceito
projetual; elaborar metodologia; pré-dimensionar o empreendimento proposto; elaborar estudos preliminares e
alternativas; compatibilizar projetos complementares; definir técnicas; definir materiais; elaborar planos diretores
e setoriais; elaborar o detalhamento técnico construtivo;
elaborar orçamento do projeto; buscar aprovação do projeto junto aos órgãos competentes; emitir o registro de
responsabilidade técnica (RRT) do serviço elaborado; B
- Fiscalizar e Gerenciar a execução de obras e serviços: Assegurar fidelidade quanto ao projeto, fiscalizar
obras e serviços quanto ao andamento físico, financeiro
e legal, monitorar controle de qualidade dos materiais e
serviços, ajustar projeto a imprevistos; preparar cronograma físico e financeiro, elaborar o caderno de encargos,
cumprir exigências legais de garantia dos serviços prestados, implementar parâmetros de segurança, acompanhar
execução de serviços específicos, aprovar os materiais e
sistemas envolvidos na obra, efetuar medições do serviço executado, aprovar os serviços executados, entregar
a obra executada, executar reparos e serviços de garantia da obra; C - Prestar serviços de consultoria e assessoria: Avaliar métodos e soluções técnicas, promover
integração entre comunidade e planos, programas e projetos, elaborar laudos, perícias e pareceres técnicos; realizar estudo de pós-ocupação, coordenar equipes de planos, programas e projetos; D - Desenvolver estudos de
viabilidade: Analisar documentação do empreendimento proposto, verificar adequação do projeto à legislação,
condições ambientais e institucionais, avaliar alternativas
de implantação do projeto identificar alternativas de operacionalização, identificar alternativas de financiamento,
elaborar relatórios conclusivos de viabilidade; F - Estabelecer políticas de gestão: Estabelecer diretrizes para
legislação urbanística, estabelecer diretrizes para preservação do patrimônio histórico e cultural, monitorar implementação de programas, planos e projetos arquitetônicos.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior completo em Arquitetura e Urbanismo
com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar capacidade de síntese; expressar idéias graficamente; transmitir
segurança; dar prova de percepção espacial; manifestar
criatividade; gerenciar informações e atividades diversas;
demonstrar sensibilidade estética; manifestar comprometimento social; atuar em equipes multidisciplinares; administrar conflitos e assegurar a qualidade dos serviços.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande freqüência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
CARREIRA: VIII
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições as atividades que auxiliem os indivíduos,
os grupos e as comunidades a usarem as suas próprias
iniciativas no sentido de um maior ajuste entre as necessidades do homem e seu meio ambiente.
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do
âmbito de atuação do Serviço Social com participação da
sociedade civil, pesquisar a origem e natureza dos problemas, examinando, mediante entrevistas, visitas domiciliares ou outros métodos: o ambiente, as particularidades
de indivíduos ou grupos; orientar indivíduos e grupos de
diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na
defesa de seus direitos, assim como encaminhar providencias e prestar orientação social a indivíduos, grupos e a
população; acompanhar a evolução dos atendimentos nos
casos em que se fizer necessário; fazer os levantamentos
socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional
de interesse social; Atuar articulado as outras políticas públicas setoriais; realizar estudos socioeconômicos com os
usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a
órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades; coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos,
programas e projetos na área de Serviço Social; elaborar
relatórios e mapas estatísticos sobre as suas atividades;
planejar, organizar e administrar programas e projetos em
Unidade de Serviço Social; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a
matéria de Serviço Social; Participar na organização, coordenação e realização de conferências Municipais de Assistência Social e afins; prestar assessoria aos conselhos, na
perspectiva do fortalecimento do controle democrático e
ampliação na participação de usuários e ou trabalhadores;
executar outras atividades correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
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REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior completo em Assistência Social ou
Economia Doméstica e registro no Conselho de Classe.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética profissional; manter-se atualizado; ouvir atentamente (saber
ouvir); demonstrar bom senso; demonstrar sensibilidade; contornar situações adversas; trabalhar em equipe;
manter-se imparcial; demonstrar auto-controle; lidar com
estresse; demonstrar discrição; manter-se disciplinado;
manter-se firme; demonstrar persistência; mediar conflitos; participar de grupos de estudo; demonstrar sensibilidade política; estimular a criação de novos recursos;
respeitar as diversidades étnicas, culturais, de gênero,
de credo, de opção sexual, etc; demonstrar criatividade;
manter o sigilo profissional; manter-se flexível e demonstrar ousadia.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas variadas e algumas complexas que exigem planejamento, organização,
coordenação e cuidados para a obtenção de resultados.
Vários problemas originais se apresentam, tanto nos detalhes, como no conteúdo geral.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamento, material
ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: AUDITOR PÚBLICO INTERNO
CARREIRA: X
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições de orientação e execução de atividades
fiscalizadoras sobre as operações contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e outras em defesa
do erário e dos interesses do Município. Executar atividades operacionais de natureza técnica e de natureza administrativa, observada a sua área de formação, no desempenho do controle das finanças públicas.
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Levantar dados e informações diversas, avaliando-os e elaborando relatórios com
sugestões e recomendações, para assegurar o atendimento dos aspectos legais e normativos; comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentárias, financeiras, patrimoniais
e operacionais do Poder Executivo; zelar pela obediência
das formalidades legais e avaliar os resultados de atos
administrativos em geral, acompanhando especialmente
a admissão de pessoal, contratos e licitações promovidas
pelo Poder Executivo; priorizar as atividades de caráter
preventivo; avaliar os procedimentos e/ou rotinas dos
controles existentes; recomendar medidas para o cumprimento de normas legais e técnicas; zelar pela observância
dos limites de gastos totais do Poder Executivo; supervisionar as medidas adotadas pelo Prefeito Municipal, para
o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos da Lei Complementar
N.º 101/2000; executar os serviços de desenvolvimento
de métodos e rotinas objetivando a otimização dos serviços a cargo do Sistema do Controle Interno; produzir,
sempre que requisitados, relatórios destinados a subsidiar
a ação e gestão do Prefeito e dos responsáveis pela adwww.diariomunicipal.es.gov.br
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ministração de unidades do Poder Executivo, inclusive a
Administração Direta e Indireta; participar de processos
de expansão de informatização do Poder Executivo, com
vistas a proceder a otimização das atividades prestadas
pelo sistema de controle interno; realizar treinamentos
dos servidores integrantes do sistema de controle interno,
bem como, a disseminação de informações técnicas e legislativas; recomendar, acompanhar e avaliar a execução
de auditorias; propor ao Prefeito Municipal, instruções normativas que busquem estabelecer padronização de procedimentos pelas unidades administrativas, concernentes à
ação do sistema de controle interno; fornecer informações
de interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos da Controladoria, mediante requisição oficial;
realizar vistorias, com o objetivo de esclarecer ou oferecer
elementos de prova sobre fatos e matérias sujeitos à ação
do Controle Interno; elaborar relatório de auditorias ou
vistorias realizadas e executar diligência interna e externa
necessárias à instrução de processos.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste
cargo deverá possuir nível de escolaridade superior em
Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito
e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária,
financeira, contábil, jurídica e administração pública, além
de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e
a atividade de auditoria e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo exige experiência profissional mínima de 03 (três) anos na administração pública, podendo
ser nas áreas de orçamento, finanças, contabilidade, controle interno e jurídica.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas;
trabalhar em equipe; manifestar empatia; demonstrar
capacidade de liderança; tomar decisões; demonstrar
imparcialidade de julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo, organizar o trabalho, administrar o tempo,
expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade
de expressão escrita, demonstrar capacidade de agir sob
pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com
concisão, com ética profissional, com isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos técnicos,
portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar; coordenar e integrar atividades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados
são igualmente complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as
possibilidades de extravios devido a descuidos são patentes. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos
para evitar perdas embora em grau reduzido.
CARGO: BIBLIOTECÁRIO
CARREIRA: VIII
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Disponibilizam informação em
qualquer suporte; gerenciam unidades como bibliotecas,
centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação. Tratam
tecnicamente e desenvolvem recursos informacionais; disseminam informação com o objetivo de facilitar o acesso e
geração do conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas; realizam difusão cultural; desenvolvem ações educativas. Podem prestar serviços de assessoria e consultoria.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Disponibilizar informações em qualquer suporte: Localizar informações,
recuperar informações, prestar atendimento personalizado, elaborar estratégias de buscas avançadas, intercambiar informações e documentos, controlar circulação de
recursos informacionais, prestar serviços de informação
on-line, normalizar trabalhos técnico-científicos; B - Gerenciar unidades, redes e sistemas de informação:
Elaborar programas e projetos de ação, projetar custos
de serviços e produtos, implementar atividades cooperativas entre instituições, administrar o compartilhamento
de recursos informacionais, desenvolver planos de divulgação e marketing, desenvolver políticas de informação,
projetar unidades, redes e sistemas de informação, automatizar unidades de informação, desenvolver padrões de
qualidade gerencial, controlar a execução dos planos de
atividades, desenvolver planos de segurança ambiental,
controlar a aplicação do plano de segurança ambiental,
elaborar relatórios, buscar patrocínios e parcerias, contratar assessorias, elaborar manuais de serviços e procedimentos, participar da elaboração de planos e carreiras,
analisar tecnologias de informação e comunicação, administrar consórcios de unidades, redes e sistemas de informação, administrar recursos orçamentários, implantar
unidades, redes e sistemas de informação; C - Tratar
tecnicamente recursos informacionais: Registrar recursos informacionais, classificar recursos informacionais,
catalogar recursos informacionais, elaborar linguagens
documentárias, elaborar resenhas e resumos, desenvolver bases de dados, efetuar manutenção de bases de dados, gerenciar qualidade e conteúdo de fontes de informação, gerar fontes de informação, reformatar suportes,
migrar dados, desenvolver metodologias para geração de
documentos digitais ou eletrônicos, D - Desenvolver recursos informacionais: Elaborar políticas de desenvolvimento de recursos informacionais, selecionar recursos
informacionais, avaliar acervos Inventariar acervos, desenvolver interfaces de serviços informatizados, descartar recursos informacionais, conservar acervos, preservar
acervos, desenvolver bibliotecas virtuais e digitais, desenvolver planos de conservação preventiva; E - Disseminar
informações: Disseminar seletivamente a informação,
compilar sumários correntes, compilar bibliografia, elaborar clipping de informações, elaborar alerta bibliográfico,
elaborar boletim bibliográfico; F - Desenvolver estudos
e pesquisas: Fazer sondagens sob demanda informacional, coletar informações para memória institucional, elaborar dossiês de informações, elaborar pesquisas temáticas, elaborar levantamento bibliográfico, acessar bases
de dados e outras fontes em meios eletrônicos, realizar
estudos cientométricos, bibliométricos e infométricos, elaborar trabalhos técnico-científicos, analisar dados estatísticos, coletar dados estatísticos, elaborar estudos de perfil
de usuário e comunidade, desenvolver critérios de controle
de qualidade e conteúdo de fontes de informação, analisar
fluxos de informações, elaborar diagnóstico de unidades
de serviço; G - Realizar difusão cultural: Promover ação
cultural, promover atividades de fomento à leitura, promowww.diariomunicipal.es.gov.br
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ver eventos culturais, promover atividades para usuários
especiais, organizar atividades para a terceira idade, divulgar informações através de meios de comunicação formais
e informais, organizar bibliotecas itinerantes, promover
atividades infantojuvenis; H - Desenvolver ações educativas: Capacitar
o usuário, capacitar recursos humanos, orientar estágios,
elaborar serviços de apoio para educação presencial e à
distância, ministrar palestras, realizar atividades de ensino.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Biblioteconomia e Documentação,
com registro no conselho profissional pertinente e demais
exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manter-se atualizado; liderar equipes; trabalhar em equipe e em rede; demonstrar
capacidade de análise e síntese; conhecimento de outros
idiomas; capacidade de comunicação; capacidade de negociação; agir com ética; demonstrar senso de organização; capacidade empreendedora; raciocínio lógico; capacidade de concentração; pró-atividade e criatividade.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente em seus detalhes. O ocupante deve planejar, organizar
e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada embora utilize soluções originais para o encaminhamento dos detalhes.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Equipamentos e instrumentos de trabalho são de valor material
pequeno e fácil reposição.
CARGO: BIÓLOGO
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia, biologia molecular, biotecnologia,
biologia ambiental e epidemiologia e inventariar biodiversidade; organizar coleções biológicas; manejar recursos
naturais; desenvolver atividades de educação ambiental;
realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais,
além de análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Realizar trabalhos científicos de pesquisas, estudos
e orientação nas diversas áreas das Ciências Biológicas.
Elaboram documentação técnica e científica e podem prestar assistência e consultoria técnicas.

Página 112

florestais, pesqueiros e hídricos e estabelecer medidas de
conservação desses recursos; propor e orientar o uso de
meios de controle biológico, visando a defesa e o equilíbrio
do meio ambiente; pesquisar a adaptação dos vegetais
aos ecossistemas do meio urbano; proceder levantamento
das espécies vegetais existentes na arborização pública na
cidade, classificando-as cientificamente; pesquisar e identificar as espécies mais adequadas a repovoamentos e reflorestamentos; planejar, orientar e executar recolhimento
de dados e amostras de material para estudo; avaliação
de impactos ambientais, valoração de danos ambientais,
legislação ambiental, conservação de recursos naturais;
realizar perícias e emitir laudos técnicos; responsabilizarse por equipes auxiliares à execução das atividades próprias do cargo; prestar assessoria e elaborar documentação técnica rotineira: pareceres, laudos, atestados para o
licenciamento ambiental e registros legais; participar de
programa de treinamento, quando convocado; responder
tecnicamente elas funções de biologia perante os órgãos
fiscalizadores; dirigir e conservar veículo, executar tarefas
complementares e afins relacionadas à conservação, preservação, erradicação, manejo e melhoramento de organismos e do meio ambiente e à educação ambiental, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Biológicas, registro no Conselho Regional de Biologia do Espírito Santo
(CRBIO). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico;
demonstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defraudados são
igualmente complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamento, material
ou recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: CONTADOR
CARREIRA: XI

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar atividades técnico-científicos de grau superior, de grande complexidade,
que envolvem: ensino, planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com estudos,
pesquisas, projetos, consultorias, emissão de laudos e pareceres técnicos e assessoramento técnico-científico nas
áreas das ciências biológicas; realizar e efetuar estudos e
experiências relativos ao manejo dos recursos naturais e à
recuperação de ambientes degradados; manejar recursos

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como
atribuições a execução de tarefas referentes à contabilidade financeira, orçamentária, patrimonial e auditorias.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar a escrituração de
operações contábeis; elaborar demonstrativos de bens,
coisas, direitos e obrigações da municipalidade; controlar
verbas recebidas e aplicadas; elaborar planos de contas
www.diariomunicipal.es.gov.br
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orçamentárias e outros relatórios financeiros; examinar
empenhos, verificando a disponibilidade orçamentária e
financeira, classificando a despesa em elemento próprio;
elaborar demonstrativos de despesas de custeio, por unidade orçamentária; propor normas internas contábeis; assinar atos e fatos contábeis; organizar dados para a proposta orçamentária e apresentar a sua versão final a cada
ano contendo todos os relatórios e anexos exigidos pela
Lei Complementar 101/2000; acompanhar e fiscalizar execução orçamentária, financeira e patrimonial mensalmente; elaborar o Balanço Geral anual com todos os anexos,
demonstrativos e relatórios gerenciais exigidos pela Legislação em vigor; elaborar e acompanhar a divulgação na
forma da Lei dos relatórios resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal, exigidos pela Lei Complementar
101/2000; preparar os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000, para realização de audiência pública,
conforme definido na mesma Lei; acompanhar o cumprimento por parte do município dos diversos limites estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000; assessorar a
autoridade superior sobre assuntos referentes a finanças,
contabilidade e execução orçamentária; orientar tecnicamente os auxiliares nos assuntos contábeis; dar pareceres
em assuntos de sua especialidade; executar serviço de auditoria interna; executar outras tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Contábeis, registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos
de informática e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional deseu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente Agir de
forma educada Demonstrar objetividade Demonstrar conhecimentos básicos de informática Raciocinar logicamente Agir com discrição Manter-se atencioso Demonstrar
flexibilidade Zelar pelas informações Manter-se atualizado
Falar corretamente Guardar sigilo Trabalhar em equipe Demonstrar conhecimento de outras línguas. Manter-se atualizado perante a legislação Manter-se informado Agir com
dinamismo.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se
com problemas de natureza padronizada, embora utilize
soluções originais para o encaminhamento dos detalhes.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamento, material
ou recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: ENFERMEIRO
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Promover a recuperação da
saúde do paciente nos hospitais, nas clínicas, em postos
de saúde ou mesmo na casa do doente, desenvolvendo
prevenção de doenças, participando de projetos de saúde
pública. Prestam assistência ao paciente e/ou cliente em
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clínicas, hospitais, ambulatórios, transportes aéreos, navios, postos de saúde e em domicílio, realizando consultas
e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo
ações; coordenam e auditam serviços de enfermagem,
programam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Podem realizar pesquisas.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Organizar e dirigir os serviços de enfermagem de hospitais, clínica e postos de saúde; acompanhar o trabalho dos técnicos e auxiliares nos
setores de enfermagem; atuar no controle de qualidade
dos equipamentos e materiais hospitalares; organizar e
supervisionar os centros cirúrgicos, cuidando para que todos os instrumentos à cirurgia estejam em ordem; acompanhar paciente da gestação ao parto e amamentação;
trabalhar em programas de planejamento familiar dando
assistência e orientação ás famílias necessitadas; cuidar
de crianças e recém-nascidos em creches, hospitais e postos de saúde; executar programas de saúde da comunidade e de educação sanitária em centros de saúde e de ensino; prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação,
elaboração de relatórios, dentre outros, no Departamento
de Vigilância em Saúde e no Departamento de Auditoria
Controle e Avaliação, quando solicitado e executar outras
tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior de Enfermagem e registro no Corem.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar flexibilidade e
organização; autocontrole; adaptar-se às situações; observar com atenção e critério; cultivar a sensibilidade e
demonstrar destreza manual.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas exigem do ocupante preparo para lidar com imprevisto e com situações
em que a emoção será posta à prova.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamento, material
ou recursos e pode provocar perdas parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Osmateriais de trabalhos de valor médio e de fácil reposição.
CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições a Supervisão, coordenação e orientação
técnica; Estudo, planejamento e especificação de projetos;
Estudo de viabilidade técnico-econômica na área agrícola;
Podendo prestar assistência, assessoria e consultoria técnicas; Vistoria, perícia, avaliação, laudo e parecer técnico;
Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; Extensão rural; Elaboração de orçamento.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Coordenar, planejar e coordenar atividades agrícolas e do uso de recursos naturais
renováveis; Auxiliar e orientar produtores no benefiwww.diariomunicipal.es.gov.br
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ciamento e conservação de produtos de origem animal;
Orientar quanto ao uso correto de fertilizantes e corretivos
nos processos de utilização do solo e plantio agrícola e
mecanização agrícola.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Agronômica
ou Agronomia, registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Conhecimentos básicos em informática, elaboração e interpretação de gráficos e planilhas.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico;
demonstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defraudados são
igualmente complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamento, material
ou recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições a elaboração, execução, coordenação,
acompanhamento, fiscalização, avaliação e supervisão de
projetos de engenharia ambiental, objetivando a redução
do impacto de atividades industriais, urbanas e rurais no
meio ambiente. Elaboram documentação técnica e científica. Podem prestar assistência e consultoria técnicas.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Planejar, coordenar, executar, elaborar, supervisionar e analisar projetos referentes à recuperação de danos ambientais e de prevenção
de impactos as atividades industriais, urbanas e rurais no
meio ambiente; monitorar a qualidade da água e fiscalizar
a emissão de gases poluentes que prejudicam a qualidade
do ar; elaborar e acompanhar projetos de gerenciamento
de recursos hídricos, saneamento básico e tratamento de
resíduos; realizar perícias, prestar assessoria e elaborar e
emitir laudos e pareceres sobre projetos para o licenciamento ambiental, atividades, análise de impacto referentes a sua área de atuação; desenvolver e executar projeto
de recuperação de áreas poluídas e degradadas e a diminuição e o monitoramento dos processos e atividades
causadores de impactos ambientais; elaborar propostas
alternativas para tratamento de poluentes e para a utilização racional de recursos naturais; elaborar documentação
técnica e científica; prestar assistência e consultoria técnica; demonstrar discernimento; desenvolver raciocínio lógico; demonstrar espírito empreendedor; evidenciar adap-
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tabilidade, participar de programa de treinamento, quando
convocado; responsabilizar-se por equipes auxiliares à
execução das atividades próprias do cargo; responder tecnicamente elas funções de engenharia ambiental perante
os órgãos fiscalizadores; dirigir e conservar veículo e desenvolver outras atividades afins, inclusive as previstas no
respectivo regulamento da profissão.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Ambiental,
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Espírito Santo (CREA). CNH categoria “AB”. Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de
informática e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico;
demonstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defraudados são
igualmente complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamento, material
ou recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como
atribuições a elaboração, execução e direção de projetos
de engenharia civil relativos às rodovias, sistema d’água e
esgoto e outros, estudando e preparando planos, métodos
de trabalho para orientar a construção, reparos de obras,
assegurando os padrões técnicos exigidos.
JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar e executar projetos de engenharia civil no que se refere às estruturas
de prédios, pontes e outros afins; estudar projetos dando o respectivo parecer no que se refere a construção de
obras públicas e particulares; projetar, dirigir ou fiscalizar
a construção de estradas de rodagem, pontes e matadouros, bem como, drenagem para irrigações destinados ao
aproveitamento de rios, canais e obras de saneamento
urbano e rural; dirigir e fiscalizar construção de edifícios,
com todas a suas obras complementares; projetar, dirigir e fiscalizar a construção de obras de calçamento de
ruas e logradouros públicos; coordenar e supervisionar a
execução de obras de saneamento urbano e rural; efetuar
cálculos dos projetos elaborados; realizar perícias e fazer
arbitramento, laudos e pareceres sobre assuntos de sua
especialidade; e executar outras tarefas correlatas.
www.diariomunicipal.es.gov.br
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FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Civil, registro
no Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia (CREA).
Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico;
demonstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.
CARGO: FARMACÊUTICO
CARREIRA: VIII
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições as tarefas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados
semelhantes, a análise de toxinas, de substâncias de origem animais e vegetal de matérias-primas e de produtos
acabados, para atender a receitas medicas, odontológicas
e veterinárias e a dispositivos legais.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Fazer a manipulação dos
insumos farmacêuticos, utilizando instrumentos especiais
e fórmulas químicas, para atender a produção de remédios e outros preparados; fornecer produtos médicos e cirúrgicos, seguindo receituário médico, para recuperar ou
melhorar o estado de saúde de pacientes; controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda
em mapas, guias e livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais;
analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de
elaboração, ou seus insumos, valendo de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade
de cada elemento; analisar soro antiofídico, pirogêneo e
outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, para
controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica;
fazer análises clínicas de exudatos e transudados humanos, como sangue, urina, fezes, liquor, saliva e outros,
valendo-se de diversas técnicas especificas, para complementar o diagnostico de doenças; realizar estudos análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e
aparelhos especiais para obter princípios ativos e matérias primas; proceder a analise legal de peças anatômicas, substâncias suspeitas de estarem envenenadas, de
exudatos e transudados humanos ou animais, utilizando
métodos e técnicas químicas, físicas e outras, para possibilitar a emissão de laudos técnicos-periciais; efetuar analise bromatológica de alimento, valendo-se de métodos,
para garantir o controle de qualidade, pureza, conservação
e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pu-

Página 115

blica; fiscalizar farmácias, drogarias, industrias químicofarmacêuticas, quanto ao aspecto-sanitário, para orientar
seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente;
assessorar autoridades superiores preparando informes e
documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a
fim de fornecer subsídios para a elaboração de ordens de
serviço, portarias, pareceres, manifestos e outros; prestar
serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração
de relatórios, dentre outros, no Departamento de Vigilância em Saúde e no Departamento de Auditoria Controle e
Avaliação, quando solicitado; prestar plantão na Farmácia
Básica da Unidade de Saúde e executar outras tarefas correlatas. (Redação dada pela Lei nº 1858/2008)
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Farmácia/Bioquímica
comregistro no Conselho Regional de Farmácia e demais
exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar criatividade,
demonstrar dinamismo, evidenciar iniciativa, demonstrar
capacidade de decisão, cultivar visão global, demonstrar
adaptabilidade; desenvolver visão espacial; evidenciar raciocínio lógico e desenvolver raciocínio matemático.
JULGAMENTO E INICIATIVA: são repetitivas. O ocupante
usa iniciativa própria para solucionar problemas simples e
encaminhá-las. Em sua grande maioria as tarefas.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com patrimônio em forma de equipamento, material
ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
CARREIRA: VIII
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm cormo atribuições às tarefas ligadas a pesquisa de composição, funções e processo químico dos organismos vivos,
desenvolvendo testes e analises com o objetivo de incrementar o conhecimento cientifico e de sua aplicação prática nos diversos campos da saúde da municipalidade.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar através de medicação pesagem e misturas com auxilio de instrumentos
adequados e fórmulas químicas, produzindo insumos farmacêuticos; fornecer medicamentos prescritos por médicos, a fim de recuperar o estado de saúde dos doentes;
analisar produtos farmacêuticos acabados ou em fase
de elaboração, os seus insumos confirmando a qualidade, teor, pureza e quantidade dos elementos; pesquisar
e analisar soros e outras substâncias, através de meios
biológicos para controlar a pureza, qualidade e atividade
terapêutica; fazer análises clínicas de sangue, urina, fezes
e outros; realizar estudos, pesquisas e testes com plantas
medicinais; emitir laudo técnico-pericial; efetuar análise
bromatológica de alimentos; elaborar e encaminhar os relatórios exigidos pelos órgãos, Municipal e Estadual; Atuar
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na Agência Transfusional, na realização de exames preparatórios para a transfusão, em escala de plantão; Prestar
serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração
de relatórios, dentre outros, no Departamento de Vigilância em Saúde e no Departamento de Auditoria Controle e
Avaliação, quando solicitado; executar outras atividades
correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Farmácia Bioquímica, com registro
no conselho profissional pertinente e demais exigências
legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Qualificar equipe; trabalhar
em equipe; gerenciar equipe; participar na revisão da farmacopéia; participar em comissões técnicas; atualizar-se;
buscar inovações; realizar peritagem e assessoria; mostrar capacidade de liderança; elaborar formulários e normas técnicas; tomar decisões; participar de campanhas e
educação em saúde pública e ministrar aulas.
JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas variadas e complexas que exigem planejamento, organização e coordenação e cuidados para a obtenção de resultados. Vários
problemas originais se apresentam tanto nos detalhes
como no conteúdo geral.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
lida com equipamentos, materiais e recursos de alto custo. Exige cuidados significativos para prevenir perdas, que
seriam normalmente elevadas se ocorressem.
CARGO: FISIOTERAPEUTA
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica. Atendem pacientes e
clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de
fisioterapia, terapia ocupacional e ortoptia.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Atender a pacientes e
clientes: Analisar aspectos sensório-motores dos pacientes e clientes, Analisar aspectos percepto-cognitivos dos
pacientes e clientes, Analisar aspectos socioculturais dos
pacientes, e clientes Traçar plano terapêutico, Preparar
ambiente terapêutico, Indicar conduta terapêutica, Analisar atividades para pacientes, e clientes Prescrever atividades, Adaptar atividades, Preparar material terapêutico,
Operar equipamentos e instrumentos de trabalho, Estimular cognição, Estimular o desenvolvimento neuro-psicomotor (dnpm) normal por meio de procedimentos específicos,
estimular percepção táctil-cinestésica, Estimular percepção auditiva, Estimular percepção visual, Estimular percepção olfativa, Reeducar postura dos pacientes, e clientes
Prescrever órteses, próteses e adaptações, Confeccionar
órteses e adaptações, Introduzir formas alternativas de co-
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municação, Acompanhar evolução terapêutica, Reorientar
condutas terapêuticas, Estimular adesão e continuidade
do tratamento, Indicar tecnologia assistiva aos pacientes,
e clientes Adaptar órteses e próteses, Adaptar tecnologia
assistiva, Dar alta, Estimular percepção ocular, sensorial
e motora Estimular, coordenação óculo-manual, Estimular
percepção espacial e esteroscópica, Estimular percepção
da visão binocular; B - Habilitar pacientes e clientes:
Eleger procedimentos de habilitação Habilitar funções percepto-cognitivas, Habilitar funções sensório-motoras, Habilitar funções neuro-músculo-esqueléticas, Habilitar funções locomotoras, Aplicar procedimentos para utilização
da visão residual, Ensinar procedimentos de orientação e
mobilidade dependente, Ensinar procedimentos de orientação e mobilidade independente, Aplicar procedimentos
de habilitação pós-cirúrgico, Aplicar procedimentos de
habilitação em oncologia, Aplicar procedimentos específicos de reabilitação em UTI, Aplicar técnicas de tratamento dermatofuncional, Aplicar técnicas de reabilitação
cárdio-pulmonar, Aplicartécnicasde reabilitação urológica,
Aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-parto, Tratar patologias associadas à mulher (dismenorréia, algia
pélvica etc), Habilitar funções intertegumentares, Habilitar
funcionalidade manual, Ensinar técnicas de autonomia e
independência em atividades de vida diária (AVD), Ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades
de vida prática (AVP), Ensinar técnicas de autonomia e
independência em atividades de vida de trabalho (AVT),
Ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida de lazer (AVL), Habilitar funções neuromúsculo-oculares, Habilitar e reabilitar sistema sensório-motor
ocular, Habilitar e reabilitar visão binocular Ensinar procedimentos de orientação e mobilidade-dependente relacionados a baixa-visão Ensinar procedimentos de orientação
e mobilidade-independente relacionados a baixa-visão;
C - Realizar diagnóstico específico: Avaliar funções
percepto-cognitivas, Avaliar desenvolvimento neuro-psico-motor, Avaliar funções neuro-músculo-esqueléticas,
Avaliar sensibilidade, Avaliar condições dolorosas, Avaliar
motricidade geral (postura, marcha, equilíbrio), Testar reflexos, Avaliar habilidades motoras, Testar padrões motores, Avaliar alterações posturais, Avaliar funções manuais,
Avaliar funcionalidade da visão residual Avaliar órteses,
próteses e adaptações, Avaliar funções cardio-pulmonares, Avaliar funções urológicas, Avaliar condições para o
desempenho ocupacional, Avaliar funções intertegumentares, Estabelecer diagnóstico,
Participar de diagnóstico interdisciplinar, Reavaliar as condições do paciente ou cliente, Avaliar funções neuromúsculoculares, Avaliar motricidade ocular, Avaliar sistema
sensório-motor ocular, Avaliar coordenação óculo manual,
Avaliar percepção espacial e estereoscópica, Avaliar percepção da visão binocular Avaliar distúrbios da linguagem
oral, leitura e escrita relacionados à visão binocular; D Analisar condições dos pacientes e clientes: Observar
o paciente e cliente; Efetuar anamnese Solicitar exames
complementares Efetuar exames complementares Analisar exames complementares Analisar avaliações clínicas
de outros profissionais Analisar critérios de elegibilidade
Dar devolutiva da avaliação Encaminhar o cliente a outros
profissionais Instrumentar cirurgia oftalmológica Efetuar
exames pré-operatórios; E -Orientar pacientes,clientes, familiares, cuidadores e responsáveis: Explicar
procedimentos e rotinas Demonstrar procedimentos e
técnicas Verificar a compreensão da orientação Esclarecer dúvidas Visitar domicílios, escolas e postos de trabalho
Orientar técnicas ergonômicas; F -desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade
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de vida: Identificar a população-alvo Analisar a viabilidade
dos procedimentos junto a população-alvo Planejar campanhas de prevenção Utilizar procedimentos de prevenção de
deficiência, handicap e incapacidade Acompanhar o desenvolvimento neuro-psico-motor Compor plano de trabalho
Identificar procedimentos alternativos Desenvolver atividades lúdicas e pedagógicas Planejar atividades terapêuticas
com grupos especiais (gestantes, neonatos, idosos etc.)
Executar procedimentos ergonômicos; G - Quantificar baixa visão Orientar na prescrição de auxílios ópticos e não ópticos Adaptar auxílios ópticos Treinar paciente na utilização
de telessistemas Treinar paciente no uso de auxílio óptico
Preparar o material de auxílio visual não óptico; H - Ministrar testes e tratamentos ortópticos no paciente:
Restabelecer visão binocular Tratar distúrbios vergênciais e
acomodativos binoculares Prescrever exercícios ortópticos
e pleópticos Aplicar exercícios ortópticos e pleópticos Tratar
ambliopia Orientar na prescrição de auxílios óticos e não
óticos no estrabismo; I - Exercer atividades técnicocientíficas: Montar protocolo de avaliação e tratamento
Formar profissionais Supervisionar estágios Ministrar cursos e palestras Supervisionar profissionais Prestar consultoria ou assessoria Realizar pesquisas Orientar pesquisas
Coordenar atividades de ensino e pesquisa Apreciar trabalhos técnico-científicos Organizar eventos técnico-científico Planejar próteses; J -prestar serviços de inspeção,
fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre
outros, no Departamento de Vigilância em Saúde e no Departamento de Auditoria Controle e Avaliação, quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.
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lizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. Tratam de pacientes e clientes; efetuam avaliação
e diagnóstico fonoaudiológico; orientam pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolvem
programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade
de vida; exercem atividades administrativas, de ensino e
pesquisa; administram recursos humanos, materiais e financeiros.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Tratar pacientes e
clientes: Eleger procedimentos terapêuticos, habilitar sistema auditivo, reabilitar o sistema vestibular, desenvolver
percepção auditiva, tratar distúrbios vocais, alterações da
fala, alterações de linguagem oral, leitura e escrita, tratar
alterações de deglutição, alterações de fluência, alterações
das funções orofaciais; desenvolver cognição, adequar
funções percepto-cognitivas, avaliar resultados do tratamento, dar alta; B - Efetuar avaliação e diagnóstico
fonoaudiológico: Efetuar anamnese, avaliar: desenvolvimento neuro-psico-motor, fluência, fala, funções orofaciais,
sistema auditivo, sistema vestibular, linguagem oral, leitura e escrita, avaliar voz, deglutição, funções percepto-cognitivas, avaliar condições para o desempenho ocupacional,
avaliar aspectos sócio-culturais, avaliar órteses, próteses
e adaptações, solicitar exames complementares, efetuar
exames complementares, efetuar exames/avaliações pré
e pós-operatórios, analisar exames, analisar avaliações
clínicas de outros profissionais, participar de diagnóstico
interdisciplinar, dar devolutiva da avaliação, encaminhar
cliente a outros profissionais; C - Orientar pacientes,
clientes, familiares, cuidadores e responsáveis: Explicar procedimentos e rotinas, demonstrar procedimentos
e técnicas, orientar técnicas ergonômicas, verificar a compreensão da orientação, esclarecer dúvidas, visitar domicílios, escolas e locais de trabalho; D -Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade
de vida: Caracterizar população-alvo, analisar viabilidade
dos procedimentos junto à população-alvo, planejar programas e campanhas de prevenção e promoção, planejar
estratégias e atividades terapêuticas com grupos especiais
(gestantes, neonatos, idosos, etc.), utilizar procedimentos de prevenção e promoção de deficiência, handicap e
incapacidade, gerenciar programas e campanhas, adotar
medidas de precaução padrão; E -Orientar pacientes,
clientes, familiares, cuidadores e responsáveis: Explicar procedimentos e rotinas, demonstrar procedimentos e técnicas, orientar técnicas ergonômicas, verificar a
compreensão da orientação, esclarecer dúvidas, visitar
domicílios, escolas e locais de trabalho; F -Exercer atividades técnico-científicas: Desenvolver metodologias e
tecnologias de avaliação, tratamento, adaptação e habilitação, formar profissionais, supervisionar estágios, ministrar cursos e palestras, supervisionar profissionais, prestar consultoria ou assessoria, realizar pesquisas, orientar
pesquisas, coordenar atividades de ensino e pesquisa,
apreciar trabalhos técnico-científicos, organizar eventos
técnico-científicos, participar de comissões técnico-científicas, participar de programas institucionais, estabelecer
parâmetros de alta, estabelecer critérios de elegibilidade;
G - prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação,
elaboração de relatórios, dentre outros, no Departamento
de Vigilância em Saúde e no Departamento de Auditoria
Controle e Avaliação, quando solicitado e executar outras
tarefas correlatas.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atendem pacientes e clientes
para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas uti-

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em uma das áreas: Fisioterapia, Terapia ocupacional, Ortóptica e Tecnologia oftálmica, com
registros nos conselhos profissionais pertinentes e demais
exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas;
trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal e não-verbal; demonstrar capacidade de
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de
julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo médico.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.
CARGO: FONOAUDIÓLOGO
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REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Fonoaudiologia, com registro no
conselho profissional pertinente e demais exigências legais.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Medicina com registro no
Conselho Regional de Medicina (CRM) e demais exigências
legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar dinamismo,
atuar em equipe interdisciplinar, estabelecer relacionamento interpessoal, operar recursos de informática, tomar
decisões, demonstrar capacidade de análise e síntese, lidar com público, demonstrar capacidade de observação,
contornar situações adversas, demonstrar: criatividade,
capacidade de adaptação, iniciativa, demonstrar liderança, operar equipamentos e instrumentos de trabalho, demonstrar fluência verbal e escrita, demonstrar objetividade e transmitir segurança.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas;
trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal e não-verbal; demonstrar capacidade de
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de
julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo médico.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande freqüência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.
CARGO: MÉDICO ANESTESISTA
CARREIRA: XI

CARGO: MÉDICO
CARREIRA: XI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como
atribuições a execução de atividades relacionadas com
etiologia, patologia, terapêutica, profilaxia e biologia geral,
tendo em vista a defesa e proteção da saúde individual; a
defesa de saúde pública da coletividade, trabalhadores e
as perícias para fins administrativos, jurídico legais.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Fazer exames médicos formulando diagnósticos, tratamentos ou indicações terapêuticas; proceder ao socorro de urgência; encaminhar os
pacientes para exames radiológicos e outros visando à obtenção de informações complementares sobre o caso a ser
diagnosticado; estudar os resultados de exames e análises
realizados em laboratórios especializados;
Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;
fazer pesquisa de campo ou de laboratório para complementação de trabalhos e observações; atender a servidores públicos ou a pessoa da família em casos de doenças;
fazer perícia e participar da Junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria; fazer imunizações periódicas
dos alunos de estabelecimentos de ensino; prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade;
elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade; elaborar a elucidação de casos
de suspeitas de vícios, de entorpecentes e outros; prestar
serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração
de relatórios, dentre outros, no Departamento de Vigilância em Saúde e no Departamento de Auditoria Controle e
Avaliação, quando solicitado e executar outras atividades
correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; Efetuar
exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade de Anestesista e Clínica Geral, e
realizar outras formas de tratamento para demais tipos de
patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica; Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados para a
comunidade em geral; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento
prescrito e evolução da doença; Prestar atendimento de
urgência em Anestesista e Clínica Geral; Prestar serviços
de âmbito de saúde pública, executando atividades clínico,
epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção prevenção e recuperação da saúde da coletividade; Coordenar
atividades médicas institucionais a nível local; Coordenar
as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações
desenvolvidas, participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando dar assistência integral
ao munícipe; Delegar funções à equipe auxiliar, participando da capacitação de pessoal, bem como de supervisão
dos demais recursos envolvidos na prestação de cuidados
de saúde; Grau máximo de responsabilidade imprescindíveis à função; Prestar serviços de inspeção, fiscalização,
capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, no
Departamento de Vigilância em Saúde e no Departamento de Auditoria Controle e Avaliação, quando solicitado;
Efetuar outras tarefas correlatas, mediante determinação
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23/11/2015 (Segunda-feira)

DOM/ES - Edição N° 391

superior; Executar outras tarefas afins como anestesiar e
acompanhar usuários em cirurgias.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, reconhecido pelo MEC,
credenciados pelo Conselho Regional de Medicina (CRM),
com especialização anestésica e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas;
trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal e não-verbal; demonstrar capacidade de
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de
julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo médico.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.
CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA
CARREIRA: XI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
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munícipe. Delegar funções à equipe auxiliar, participando
da capacitação de pessoal, bem como de supervisão dos
demais recursos envolvidos na prestação de cuidados de
saúde. Grau máximo de responsabilidade imprescindível à
função. Efetuar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior; prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros,
no Departamento de Vigilância em Saúde e no Departamento de Auditoria Controle e Avaliação, quando solicitado e Executar outras tarefas afins como atender pacientes
dos Programas de Hipertensão e Diabetes.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, credenciados pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), com especialização em
cardiologia e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva, demonstrar rapidez de percepção, manifestar tolerância, manifestar altruísmo, lidar com situações adversas,
trabalhar em equipe, manifestar empatia, interpretar linguagem verbal e não-verbal, demonstrar capacidade de
liderança, tomar decisões, demonstrar imparcialidade de
julgamento, adequar linguagem, preservar sigilo médico.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
CARREIRA: XI

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento. Efetuar
exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade de cardiologia, e realizar outras
formas de tratamento para demais tipos de patologia,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica. Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de
atendimento médico preventivo, voltados para a comunidade em geral. Manter registro dos pacientes examinados,
anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito
e evolução da doença. Prestar atendimento de urgência
em Pediatria e Clínica Geral. Prestar serviços de âmbito
de saúde pública, executando atividades clínico, epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção prevenção e
recuperação da saúde da coletividade. Coordenar atividades médicas institucionais a nível local. Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações desenvolvidas, participando do estudo de casos, estabelecendo
planos de trabalho, visando dar assistência integral ao

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:A - Realizar consulta e
atendimento médico: Realizar anamnese, realizar exame físico, levantar hipóteses diagnósticas, realizar propedêutica instrumental, solicitar exames complementares,
solicitar interconsultas, realizar exames complementares,
supervisionar propedêutica instrumental, interpretar dados
de exame clínico e exames complementares, diagnosticar
estado de saúde de pacientes e clientes, realizar diagnóstico de saúde da comunidade, discutir diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, clientes, responsáveis e
familiares, realizar atendimento em consultório, realizar
visitas hospitalares, realizar atendimentos de urgência e
emergência e realizar visitas domiciliares; B - Planejar
tratamento de pacientes e clientes: Indicar tratamenwww.diariomunicipal.es.gov.br
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to, receitar drogas, medicamentos e fitoterápicos, prescrever tratamento, praticar intervenções clínicas, praticar
intervenções cirúrgicas, praticar procedimentos intervencionistas, estabelecer prognóstico, executar tratamentos
com agentes químicos, executar tratamentos com agentes
físicos, executar tratamentos com agentes biológicos, praticar psicoterapia, executar terapêutica genética, assistir
ao parto, retirar órgãos e tecidos, implantar próteses e
órteses, executar transplantes de órgãos e tecidos, guardar órgãos e tecidos, cultivar órgãos e tecidos, monitorar
estado de saúde de pacientes hospitalizados, reabilitar pacientes e clientes (condições biopsicossociais); C - Implementar ações para promoção da saúde: Estabelecer
plano de ações em saúde, prescrever medidas higiênicodietéticas, prescrever imunização, ministrar tratamentos
preventivos, rastrear doenças prevalentes, implementar
medidas de biossegurança, implementar medidas de segurança e proteção do trabalhador, implementar medidas de
saúde ambiental, promover campanhas de saúde, promover atividades educativas, promover ações de controle de
vetores e zoonoses; D - Elaborar documentos médicos:
Elaborar prontuários, emitir receitas, emitir atestados,
elaborar protocolos de condutas médicas, emitir laudos,
elaborar relatórios, emitir pareceres, elaborar documentos
de imagem, emitir declarações, elaborar procedimentos
operacionais padrão, preencher formulários de notificação
compulsória, elaborar material informativo e normativo,
arquivar documentos; E - Efetuar perícias, auditorias e
sindicâncias médicas: Examinar documentos médicos,
vistoriar ambientes de trabalho, vistoriar equipamentos
e instalações, efetuar necropsias, formular quesitos periciais, responder quesitos periciais, prestar depoimentos,
colher depoimentos; F - Coordenar programas e serviços de saúde: Selecionar equipe de trabalho, distribuir
tarefas, gerenciar recursos financeiros, especificar insumos, montar escala de serviços, supervisionar equipe de
saúde, auxiliar normatização de atividades médicas, administrar situações de urgência e emergência, selecionar
pacientes em situações específicas, constituir comissões
médico-hospitalares, constituir diretorias de associações e
entidades de classe, despachar expediente; G - Difundir
conhecimentos médicos: Preparar material didático, dar
aulas, demonstrar ações médicas, descrever ações médicas, supervisionar atos médicos, avaliar atos médicos,
avaliar conhecimento de especialistas, fiscalizar treinamento médico, preparar projetos de pesquisa, desenvolver pesquisas em medicina, desenvolver procedimentos e
equipamentos, redigir trabalhos científicos, organizar encontros científicos, organizar cursos de educação continuada, participar de encontros, congressos e demais eventos
científicos, prestar consultorias e assessorias; H - prestar
serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração
de relatórios, dentre outros, no
Departamento de Vigilância em Saúde e no Departamento
de Auditoria Controle e Avaliação, quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, credenciados pelo
Conselho Regional de Medicina (CRM) e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas;
trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal e não-verbal; demonstrar capacidade de
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de
julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo médico.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.
CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA
CARREIRA: XI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; Efetuar
exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade de Dermatologia e Clínica Geral,
e realizar outras formas de tratamento para demais tipos
de patologia, aplicando recursos da medicina preventivaou
terapêutica; Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados para a
comunidade em geral; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento
prescrito e evolução da doença; Prestar atendimento de
urgência em Dermatologia e Clínica Geral; Prestar serviços
de âmbito de saúde pública, executando atividades clínico,
epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção prevenção e recuperação da saúde da coletividade; Coordenar
atividades médicas institucionais a nível local; Coordenar
as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações
desenvolvidas, participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando dar assistência integral
ao munícipe; Delegar funções à equipe auxiliar, participando da capacitação de pessoal, bem como de supervisão
dos demais recursos envolvidos na prestação de cuidados
de saúde; Grau máximo de responsabilidade imprescindíveis à função; Efetuar outras tarefas correlatas, mediante
determinação superior; Executar outras tarefas afins como
fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das afecções
da pele e anexos, empregando meios clínicos e cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde e o bem-estar
dos pacientes; prestar serviços de inspeção, fiscalização,
capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, no
Departamento de Vigilância em Saúde e no Departamento
de Auditoria Controle e Avaliação, quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.
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FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, reconhecido pelo MEC, credenciados pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), com
especialização em dermatologia e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional deseu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas;
trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal e não-verbal; demonstrar capacidade de
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de
julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo médico.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade
CARGO: MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
CARREIRA: XI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
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tação de pessoal, bem como de supervisão dos demais
recursos envolvidos na prestação de cuidados de saúde;
Grau máximo de responsabilidade imprescindíveis
à função; prestar serviços de inspeção, fiscalização,
capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, no
Departamento de Vigilância em Saúde e no Departamento
de Auditoria Controle e Avaliação, quando solicitado;
Efetuar outras tarefas correlatas, mediante determinação
superior e Executar outras tarefas afins.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, reconhecido pelo MEC e
credenciados pelo Conselho Regional de Medicina (CRM),
com especialização em gastroenterologia e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas;
trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal e não-verbal; demonstrar capacidade de
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de
julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo médico.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.
CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
CARREIRA: XI

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento;
Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever
medicamentos, na especialidade de Gastroenterologia
e Clínica Geral, e realizar outras formas de tratamento
para demais tipos de patologia, aplicando recursos da
medicina preventiva ou terapêutica; Elaborar programas
epidemiológicos, educativos e de atendimento médico
preventivo, voltados para a comunidade em geral; Manter
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão
diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença;
Prestar atendimento de urgência em Gastroenterologia e Clínica Geral; Prestar serviços de âmbito de saúde
pública, executando atividades clínico, epidemiológicas e
laboratoriais, visando a promoção prevenção e recuperação
da saúde da coletividade; Coordenar atividades médicas
institucionais a nível local; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações desenvolvidas,
participando do estudo de casos, estabelecendo planos
de trabalho, visando dar assistência integral ao munícipe;
Delegar funções à equipe auxiliar, participando da capaci-

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos, tratam pacientes e clientes, implementam ações para promoção da saúde, coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e
sindicâncias médicas, elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; Efetuar
exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, naespecialidade de Ginecologia/obstetra e Clínica Geral, e realizar outras formas de tratamento para
demais tipos de patologia, aplicando recursos da medicina
preventiva ou terapêutica, Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo,
voltados para a comunidade em geral, Manter registro dos
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença, Prestar
atendimento de urgência em Ginecologia e Clínica Geral,
Prestar serviços de âmbito de saúde pública, executanwww.diariomunicipal.es.gov.br
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do atividades clínico, epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção prevenção e recuperação da saúde da
coletividade, Coordenar atividades médicas institucionais
a nível local, Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações desenvolvidas, participando do
estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando dar assistência integral ao munícipe, Delegar funções
à equipe auxiliar, participando da capacitação de pessoal,
bem como de supervisão dos demais recursos envolvidos
na prestação de cuidados de saúde, Prestar assistência
médica, ginecologia e obstetrícia, Cirúrgica e pré-natal,
Atender diversas consultas médicas em ambulatórios;
hospitais, unidades sanitárias; acompanhamento das
gestantes em pré-natal e avaliação, pós-parto; realizar
os procedimentos obstétricos e ginecológicos necessários;
preencher e assinar laudos, exames e verificações, fazer
diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para
cada caso; prescrever exames laboratoriais, especializados; preparar relatórios mensais relativos as atividades
do cargo; prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, no Departamento de Vigilância em Saúde e no Departamento
de Auditoria Controle e Avaliação, quando solicitado; executar outras tarefas correlatas, Grau máximo de responsabilidade imprescindíveis à função.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Essas ocupações são
exercidas por profissionais com formação superior em Medicina, credenciados pelo Conselho Regional de Medicina
(CRM). O exercício pleno em ginecologia/obstetrícia e demais exigências legais.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas;
trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal e não-verbal; demonstrar capacidade de
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de
julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo médico.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.
CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA
CARREIRA: XI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.

Página 122

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento. Efetuar
exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade de Neurologia e Clínica Geral, e
realizar outras formas de tratamento para demais tipos de
patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica. Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados para a
comunidade em geral. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento
prescrito e evolução da doença. Prestar atendimento de
urgência em Neurologia e Clínica Geral. - Prestar serviços
de âmbito de saúde pública, executando atividades clínico,
epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção prevenção e recuperação da saúde da coletividade. Coordenar
atividades médicas institucionais a nível local. Coordenar
as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações
desenvolvidas, participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando dar assistência integral
ao munícipe. Delegar funções à equipe auxiliar, participando da capacitação de pessoal, bem como de supervisão
dos demais recursos envolvidos na prestação de cuidados
de saúde. Grau máximo de responsabilidade imprescindível à função. Efetuar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior; prestar serviços de inspeção,
fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre
outros, no Departamento de Vigilância em Saúde e no Departamento de Auditoria Controle e Avaliação, quando solicitado e Executar outras tarefas afins.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, credenciados pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), com especialização em
neurologia e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas;
trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal e não-verbal; demonstrar capacidade de
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de
julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo médico.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.
CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA
CARREIRA: XI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações para promoção da saúde; coordenam prograwww.diariomunicipal.es.gov.br
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mas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:- Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento. - Efetuar
exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade de Ortopedia e Clínica Geral, e
realizar outras formas de tratamento para demais tipos de
patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica. - Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados para a
comunidade em geral. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento
prescrito e evolução da doença. Prestar atendimento de
urgência em Ortopedia e Clínica Geral. - Prestar serviços
de âmbito de saúde pública, executando atividades clínico,
epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção prevenção e recuperação da saúde da coletividade.- Coordenar atividades médicas institucionais a nível local. - Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando
ações desenvolvidas, participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando dar assistência
integral ao munícipe. - Delegar funções à equipe auxiliar,
participando da capacitação de pessoal, bem como de supervisão dos demais recursos envolvidos na prestação de
cuidados de saúde. - Grau máximo de responsabilidade
imprescindíveis à função; prestar serviços de inspeção,
fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, no Departamento de Vigilância em Saúde e no
Departamento de Auditoria Controle e Avaliação, quando
solicitado; Efetuar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior e Executar outras tarefas afins.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, credenciados pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), com especialização em
ortopedia e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas;
trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal e não-verbal; demonstrar capacidade de
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de
julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo médico.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.
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CARGO: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
CARREIRA: XI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações para promoção da saúde. Coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Fazer diagnósticos e tratamento das moléstias e anormalidades relativas à especialidade, bem como de doenças e acidentes; preencher fichas
médicas dos pacientes; prestar o devido atendimento aos
pacientes encaminhados por outro especialista; prestar
atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares; participar de juntas médicas; participar de
programas voltados para a saúde pública; solicitar exames
laboratoriais e outros que se fizerem necessários; efetuar
procedimentos ambulatoriais; executar atividades relativas ao conhecimento da fisiologia, sintomas e tratamento
de doenças da garganta, aparelho auditivo e fossas nasais; executar outras tarefas semelhantes.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, credenciado pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), com especialização em
otorrinolaringologia e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas;
trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal e não-verbal; demonstrar capacidade de
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de
julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo médico.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.
CARGO: MÉDICO PEDIATRA
CARREIRA: XI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; programam
ações para promoção da saúde; coordenam programas e
serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica.
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JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento. Efetuar
exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade de Pediatria e Clínica Geral, e
realizar outras formas de tratamento para demais tipos de
patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica. Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados para a
comunidade em geral. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento
prescrito e evolução da doença. Prestar atendimento de
urgência em Pediatria e Clínica Geral. Prestar serviços de
âmbito de saúde pública, executando atividades clínico,
epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção prevenção e recuperação da saúde da coletividade. Coordenar
atividades médicas institucionais a nível local. Coordenar
as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações
desenvolvidas, participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando dar assistência integral
ao munícipe. Delegar funções à equipe auxiliar, participando da capacitação de pessoal, bem como de supervisão
dos demais recursos envolvidos na prestação de cuidados
de saúde. Grau máximo de responsabilidade imprescindível à função. Efetuar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior; prestar serviços de inspeção,
fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre
outros, no Departamento de Vigilância em Saúde e no Departamento de Auditoria Controle e Avaliação, quando solicitado e Executar outras tarefas afins.

CARREIRA: XI

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, credenciados pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) , com especialização em
pediatria e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas;
trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal e não-verbal; demonstrar capacidade de
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de
julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo médico.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande freqüência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: - Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial em sistema de plantão, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no
tratamento. Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico,
prescrever medicamentos, na especialidade de Clínica Médica, e realizar outras formas de tratamento para demais
tipos de patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica. Elaborar programas epidemiológicos,
educativos e de atendimento médico preventivo, voltados
para a comunidade em geral. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença. Prestar atendimento de urgência em Clínica Médica. Prestar serviços de
âmbito de saúde pública, executando atividades clínico,
epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção prevenção e recuperação da saúde da coletividade. Coordenar
atividades médicas institucionais a nível local. Coordenar
as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações
desenvolvidas, participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando dar assistência integral
ao munícipe. Delegar funções à equipe auxiliar, participando da capacitação de pessoal, bem comode supervisão dos
demais recursos envolvidos na prestação de cuidados de
saúde. Grau máximo de responsabilidade imprescindíveis
à função. Efetuar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. Executar outras tarefas afins.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, credenciados pelo
Conselho Regional de Medicina (CRM) e demais exigências
legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas;
trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal e não-verbal; demonstrar capacidade de
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de
julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo médico.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande freqüência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.
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CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA

CARGO: NUTRICIONISTA

CARREIRA: XI

CARREIRA: VIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas preventivos, dirigidos a pacientes psiquiátricos/neuropsiquiátricos em geral, internados, de ambulatório e a seus familiares, ser o
responsável técnico pela prescrição de medicamentos aos
pacientes.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestam assistência nutricional
a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; participam de programas de educação nutricional;
podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao
consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos.
Atuam em conformidade ao Manual de Boas Práticas.

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Diagnosticar, orientar e
promover a execução de planos e programas preventivos, dirigidos a pacientes psiquiátricos/neuropsiquiátricos
(crianças, adolescentes e adultos), internados e de ambulatório e a seus familiares, através de técnicas e métodos
de exame e tratamento psicológico e neuropsicológico,
visando propiciar condições de escuta e inclusão do enfoque psicológico; realizar atendimento individual, grupal,
visitas domiciliares, atividades comunitárias, sessões clínicas; implementar ações para promoção da saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar
documentos e difundir conhecimentos da área médica;
desempenhar as atividades de assistência, promoção e recuperação da saúde e habilitação social de modo interdisciplinar; prestar assistência em saúde mental ambulatorial
e/ou hospitalar nos diversos níveis primário, secundário e
terciário; participar em reuniões de equipe; proporcionar
um tratamento que preserve e fortaleça os laços familiares; realizar a elaboração do plano terapêutico individual
(PTI); realizar o acolhimento dos pacientes; ser o responsável técnico pela prescrição de medicamentos; adotar
uma postura ética frente à equipe e aos pacientes.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal
Mínima: Curso Superior em Medicina, reconhecido pelo
MEC e credenciados pelo Conselho Regional de Medicina
(CRM), com especialização em Psiquiatria e demais
exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional
de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas;
trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal e não verbal; demonstrar capacidade de
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de
julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo médico.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Prestar assistência
nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sadios
ou enfermos); Identificar população-alvo; participar de
diagnóstico interdisciplinar; realizar inquérito alimentar;
coletar dados antropométricos; solicitar exames laboratoriais; interpretar indicadores nutricionais; calcular gasto
energético; identificar necessidades nutricionais; realizar
diagnóstico dietético-nutricional; estabelecer plano de
cuidados nutricionais; realizar prescrição dietética; prescrever complementos e suplementos nutricionais; registrar evolução dietoterápica em prontuário; conferir adesão à orientação dietético-nutricional; orientar familiares
e cuidadores; realizar acompanhamento nutricional; dar
alta em nutrição; realizar atendimento domiciliar; prover
educação nutricional; elaborar plano alimentar em atividades físicas; B - Administrar unidades de alimentação e nutrição: Planejar cardápios, confeccionar escala
de trabalho, selecionar fornecedores, selecionar gêneros
perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios comprar gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e
utensílios supervisionar compras, supervisionar recepção
de gêneros, supervisionar controle de estoque, transmitir instruções à equipe, supervisionar pessoal operacional,
supervisionar preparo das refeições, supervisionar distribuição das refeições, verificar aceitação das refeições,
medir resto-ingestão, avaliar etapas de trabalho, executar procedimentos técnico-administrativos; C - Efetuar
controle higiênico-sanitário: Controlar higienização de
pessoal, controlar higienização de ambiente, controlar higienização de equipamentos e utensílios controlar higienização de alimentos, controlar validade de produtos, controlar qualidade de alimentos, identificar perigos e pontos
críticos de controle (appcc), solicitar análise microbiológica dos alimentos, efetuar visitas técnicas; D - Exercer
atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento:
Coordenar atividades de ensino e pesquisa, divulgar ciência da nutrição, desenvolver métodos de trabalho, desenvolver pesquisa de campo, pesquisar mercado de produtos alimentícios, subsidiar desenvolvimento de produtos
alimentícios, redigir composição do alimento para rótulo
de produto, redigir informação nutricional e especificações
técnicas do alimento para rótulo, desenvolver testes de
aceitabilidade (avaliação sensorial) desenvolver preparações dietéticas e culinárias, testar preparações dietéticas
e culinárias analisar resultados de testes de aceitabilidade,
participar na formação de outros profissionais, capacitar
estagiários supervisionar estágios; E - Estruturar atendimento ao consumidor: estruturar banco de dados Estruturar ponto de atendimento Esclarecer dúvidas dos consumidores Informar consumidores, Providenciar troca de
produtos, Informar empresa dos resultados do atendimento, Sugerir melhorias de produtos e serviços, Participar de
ações de marketing Estruturar plano de gerenciamento
de crise; F - Gerenciar recursos humanos materiais
e financeiros: capacitar pessoal, avaliar desempenho de
pessoal, requalificar pessoal, aplicar ações p\\\\reventivas
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e corretivas, controlar custos, aplicar programas de auditoria interna, confeccionar plano de contingência, prestar
serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração
de relatórios, dentre outros, no departamento de vigilância em saúde e no departamento de auditoria controle e
avaliação, quando solicitado e executar outras atividades
correlatas.

dentre outros, no Departamento de Vigilância em Saúde e
no Departamento de Auditoria Controle e Avaliação, quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Odontologia com registro
no Conselho Regional de Odontologia e demais exigências
legais.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Nutrição, com registro no conselho
profissional pertinente e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Dominar legislação, manipular instrumentos de avaliação do estado nutricional,
atualizar-se, especializar-se, demonstrar espírito de equipe, manter-se dinâmico, demonstrar criatividade, flexibilidade, liderança, delegar funções, transmitir segurança,
contornar situações adversas, lidar com informática, lidar
com o público, participar de entidades de classe, participar
de grupos técnicos, participar de reuniões técnicas, participar de entidades técnico-científicas, participar de programas institucionais, demonstrar capacidade redacional,
demonstrar fluência verbal, trabalhar em equipe multi e
interdisciplinar.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.
CARGO: ODONTÓLOGO
CARREIRA: IX

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar paciência; evidenciar habilidade manual; cultivar senso estético; demonstrar bom senso; demonstrar equilíbrio emocional;
evidenciar criatividade; demonstrar sensibilidade, demonstrar equilíbrio frente a situações imprevistas e evidenciar organização.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com frequência. Os problemas defrontados são igualmente
complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são
de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam
produzir perdas de alta gravidade.
CARGO: PEDAGOGO
CARREIRA: VIII
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como
atribuições implementar a execução, avaliar e coordenar a
construção ou reconstrução do projeto pedagógico de educação do Abrigo Institucional “Abrigo Luz”. No desenvolvimento das atividades, viabilizar o trabalho pedagógico
coletivo e facilitar o processo comunicativo com os atores
a ele vinculado. Elaborar projetos pedagógicos especiais.
JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm
como atribuições a execução de atividades relacionadas
com a etiologia, patologia, terapêutica e biologia bucodentais, tendo em vista a clínica geral, a perícia odontológica
para fins administrativos e jurídicos legais.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Diagnosticar e determinar o
tratamento; fazer uso dos medicamentos que combatem
as afecções da boca; fazer clínica buco-dentária considerando: limpeza de dentes, avulsão de tártaro, radiografias
e respectivos diagnósticos; fazer cirurgia plástica e prótese buco-dentária; fazer clínica odontopediátrica; proceder
a estudos e pesquisas sobre prevenção da cárie dentária,
sua profilaxia dando a consequente assistência, através de
visitas às escolas, hospitais e outras entidades de âmbito
municipal; executar perícias odonto-legais; planejar, dirigir
e participar das campanhas odontológicas, para prevenção
de cáries, aplicação de flúor, explicação técnica de escovação, etc.; elaborar relatórios periódicos e fornecer dados
estatísticos de suas atividades; prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios,

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: coordenar o planejamento
e a execução das ações pedagógicas; articular a elaboração participativa do Projeto Pedagógico do Abrigo Luz;
acompanhar o processo de implementação das diretrizes
do Abrigo Luz relativas à avaliação da aprendizagem e dos
currículos, orientando e intervindo junto aos abrigados
quando solicitado e/ou necessário; avaliar os resultados
obtidos na operacionalização das ações pedagógicas visando sua reorientação; coordenar e acompanhar as atividades dos horários de Atividade Complementar viabilizando
a atualização pedagógica em serviços; estimular, articular
e participar da elaboração de projetos especiais junto ao
Abrigo Luz; elaborar estudos, levantamentos qualitativos e
quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento dos abrigados do Abrigo Luz; elaborar, acompanhar e avaliar, em
conjunto com a direção do Abrigo Luz, os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema em relação a aspectos pedagógicos, administrativos,
financeiros, de pessoal e de recursos materiais; promover
ações que otimizem as relações interpessoais no Abrigo
Luz; divulgar e analisar documentos e projetos elaborados e/ou fornecidos pela Secretaria Municipal do Trabalho,
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Assistência, Desenvolvimento Social e Família, buscando
implementá-los junto ao Abrigo Luz, atendendo as suas
peculiaridades; analisar os resultados de desempenho dos
abrigados, visando a correção dos desvios no Planejamento Pedagógico; conceber, estimular e implantar inovações
pedagógicas e divulgar as experiências de sucesso, do
Abrigo Luz; identificar, orientar e encaminhar, para serviços especializados, abrigados que apresentem necessidades de atendimento diferenciado; promover e incentivar a
realização de palestras, encontros e similares, com grupos
de abrigados sobre temas relevantes para a educação preventiva integral e cidadania; propor, em articulação com
a direção, a implantação e implementação de medidas e
ações que contribuam para promover a melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos abrigados; e exercer outras atribuições correlatas e afins.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste
cargo deverá possuir nível de escolaridade superior com
graduação em Pedagogia com habilitação em Supervisão
Escolar, Orientação Educacional, Inspeção e Administração
Escolar, em curso reconhecido pelo MEC, nos termos da
legislação vigente.
EXPERIÊNCIA: Ter experiência mínima de dois anos em
atividades de ensino, adquirida em qualquer nível ou sistema de ensino público ou privado.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas;
administrar conflitos; respeitar as diversidades; capacidade de observação; criatividade; trabalhar em equipe;
manifestar empatia; demonstrar capacidade de liderança;
tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; estimular o senso de justiça; estimular o senso crítico;
estimular o respeito mútuo; desenvolver a autoestima; estimular a cooperação; adequar linguagem; preservar sigilo; organizar o trabalho; administrar o tempo; expressarse com clareza verbal; demonstrar
capacidade de expressão escrita, demonstrar capacidade
de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão;
agir com concisão; com ética profissional; com isenção;
com autoridade inerente ao cargo; com sensibilidade social; raciocinar logicamente; atualizar seus conhecimentos
técnicos e portar-se com discrição.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar; coordenar e integrar atividades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados
são igualmente complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as
possibilidades de extravios devido a descuidos são patentes. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos
para evitar perdas embora em grau reduzido.
CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO
CARREIRA: XI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Representar judicial e extrajudicialmente o Município, exercendo privativamente a sua
consultoria e assessoramento jurídico.

Página 127

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Representar judicial e extrajudicialmente o Município, exercendo privativamente a
sua consultoria e assessoramento jurídico; promover privativamente a cobrança judicial da dívida do Município;
promover medidas administrativas e judiciais para proteção dos bens e patrimônio do Município; apreciar, por
determinação do Prefeito Municipal, a legalidade e moralidade dos atos dos agentes da Administração Municipal,
cabendo-lhe propor, quando se fizerem necessárias, as
ações judiciais competentes; examinar e aprovar previamente as minutas dos editais de licitação, contratos, acordos, convênios, ajustes e quaisquer outros instrumentos
em que haja um acordo de vontades para formação de
vínculo obrigacional, oneroso ou não, qualquer que seja
a denominação dada aos mesmos, celebrados por quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração
do Poder Executivo, inclusive seus aditamentos; prestar
assessoramento técnico-legislativo ao Prefeito Municipal
na elaboração de projetos de lei, decretos, vetos e atos
normativos em geral; fixar administrativamente a interpretação da Constituição, das leis, decretos, ajustes, contratos e atos normativos em geral, a ser uniformemente
observadas pelos órgãos e entidades da Administração
Municipal; assessorar privativamente o Prefeito Municipal
em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e
estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes; editar
enunciados dos seus Pronunciamentos; propor ação civil
pública em representação ao Município; propor ao Prefeito
Municipal medidas de caráter jurídico que visem proteção
do patrimônio dos órgãos da Administração centralizada e
descentralizada; elaborar representações sobre inconstitucionalidade de leis ou atos municipais, submetendo-as ao
Prefeito Municipal; opinar previamente sobre a forma de
cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão
de julgados relacionados com a Administração Municipal; e
exercer outras atividades compatíveis com sua destinação
constitucional.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Bacharelato em Direito
e com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Expressar-se com clareza
verbal; demonstrar capacidade de expressão escrita; agir
com ética profissional; agir com isenção; agir com autoridade inerente ao cargo; agir com sensibilidade social;
raciocinar logicamente; atualizar seus conhecimentos técnicos; portar-se com discrição; evidenciar combatividade.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas
e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante
usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as
possibilidades de perdas devido a descuidos são patentes,
embora em grau reduzido.
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CARGO: PSICÓLOGO

CARGO: VETERINÁRIO

CARREIRA: IX

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como
atribuições proceder ao estudo e análise dos processos
intrapessoais e das relações interpessoais, possibilitando
a compreensão do comportamento humano individual e
de grupo, no âmbito das instituições de várias naturezas,
onde quer que se dêem estas relações.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar, supervisionar, coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento dos trabalhos
realizados a prevenção, diagnóstico e tratamento de diversos tipos de lesões enfermidades e transtornos do organismo animal.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Aplica conhecimento teórico
e técnico da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir nos fatores determinantes das ações e dos sujeitos,
em sua história pessoal, familiar e social, vinculando-as
também a condições políticas, históricas e culturais. O Psicólogo, dentro de suas especificidades profissionais, atua
no âmbito da educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, justiça, comunidades e comunicação com o objetivo
de promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e
integridade do ser humano, analisa a influência de fatores
hereditários, ambientais e psicossociais sobre os sujeitos
na sua dinâmica intrapsíquica e nas suas relações sociais,
para orientar-se no psicodiagnóstico e atendimento psicológico; promove a saúde mental na prevenção e no tratamento dos distúrbios psíquicos, atuando para favorecer
um amplo desenvolvimento psicossocial; elabora e aplica
técnicas de exame psicológico, utilizando seu conhecimento e práticas metodológicas específicas, para conhecimento das condições do desenvolvimento da personalidade,
dos processos intrapsíquicos e das relações interpessoais,
efetuando ou encaminhando para atendimento apropriado, conforme a necessidade.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Psicologia com registro
no Conselho de Classe e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional deseu ocupante.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manter sigilo; cultivar a
ética; demonstrar ciência sobre código de ética profissional; demonstrar ciência sobre legislação pertinente; trabalhar em equipe; manter imparcialidade e neutralidade;
demonstrar bom senso; respeitar os limites de atuação;
ser psico-analisado; ser psico-terapeutizado; demonstrar
continência (Acolhedor); demonstrar interesse pela pessoa/ser humano; ouvir ativamente (saber ouvir); manter-se atualizado; contornar situações adversas; respeitar
valores e crenças dos clientes; demonstrar capacidade de
observação; demonstrar habilidade de questionar; amar a
verdade; manter o setting analítico; demonstrar autonomia de pensamento; demonstrar espírito crítico; respeitar
os limites do cliente e tomar decisões em situações de
pressão.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Realizar estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e planos a implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados a
prevenção, diagnostico e tratamento de diversos tipos de
lesões, enfermidades e transtornos do organismo animal;
fazer pesquisas no campo da biologia aplicada veterinária,
realizando estudos, experimentações, estatísticas, avaliações de campo e de laboratório, para possibilitar desenvolvimento tecnológico da ciência veterinária; elaborar,
executar e avaliar planos, programas e projetos de saúde
pública, para assegurar a promoção, proteção e recuperação de sanidade física dos animais; desenvolver e executar
programas de nutrição animal, formulando e balanceando as razões para baixar o índice de conversão alimentar;
examinar os animais para apurar seu estado de saúde e
atuar em questões legais de higiene dos alimentos e no
combate as doenças transmissíveis dos animais; prestar
exames clínicos e cirúrgicos, emitir diagnósticos e prescrever medicamentos; requisitar exames complementares e
encaminhar o animal ao especialista, visando obtenção de
informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado; vacinar os animais contra certas doenças; prevenir
doenças carências e aumentar a reprodução; fazer aplicações de anestésicos; orientar sobre o modo de tratar e
criar os animais; prestar socorros de urgência; requisitar
equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos
quando necessário; desenvolver Rn e técnicas de trabalho
que permitam a maior produtividade e a melhoria dos serviços veterinários; aplicar as leis e regulamentos de saúde
pública; elaborar trabalhos para congresso, conferências
reuniões que focalizem assuntos de sua especialidade; responsabilizar-se pelo controle e utilização do equipamento,
instrumentais, materiais e medicamentos colocados a sua
disposição; executar outras atividades correlatas; praticar
clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-estar animal; promover saúde
pública e defesa do consumidor; exercer defesa sanitária
animal; desenvolver atividades de pesquisa e extensão;
atuar nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos; fomentar produção animal;
atuar nas áreas comercial agropecuária, de biotecnologia
e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres
e atestados; assessorar a elaboração de legislação pertinente.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO
CARGO

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas complexas e
variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar
atividades e situações que se renovam em sua natureza
com grande frequência. Os problemas defrontados são
igualmente complexos em sua generalidade.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina Veterinária, com registro
no conselho profissional pertinente e demais exigências
legais.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: As possibilidades de perda devido a descuidos são mínimas.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar habilidade manual; física e versatilidade; agir com iniciativa e agir com
coragem.

decisões que envolvam a definição e a solução de problemas originais, altamente técnicos e constantes.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas complexas, basicamente variadas segundo normas ou políticas gerais da
Prefeitura. Usa de julgamento independente para tomar

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Materiais
de trabalho são de valor médio e de fácil reposição. Efeitos
na execução dos trabalhos da Prefeitura são mínimos.

ANEXO VI
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

NOME DO AVALIADO:
PERÍODO AVALIADO:____/____/ _____ a ____/____/ _____

MATRÍCULA:

TABELA DE VALORIZAÇÃO:

DESEMPENHO ÓTIMO

20 pontos

DESEMPENHO BOM

15 pontos

DESEMPENHO REGULAR

10 pontos

DESEMPENHO RUIM

5 pontos

Fatores indicadores de desempenho individual
Nota
1- Comportamento Ético - age com correção e seriedade no exercício do cargo público, alinhando sua
atuação aos valores da Organização.
2- Trabalho em Equipe - interage positivamente, de forma colaborativa com os demais membros da
equipe de trabalho.
(exceto para Líder de equipe)
3- Relacionamento Interpessoal - capacidade de se relacionar de forma cordial com as pessoas dos
diversos níveis hierárquicos, de forma a manter o ambiente de trabalho agradável e produtivo.
(exceto para Líder de equipe)
4- Foco no Usuário - é o interesse em entender as necessidades legítimas dos usuários (servidores,
alunos e comunidade em geral), oferecendo-lhes um excelente atendimento, buscando solução.
5- Conhecimento Técnico - conhece e aplica adequadamente as técnicas necessárias à realização de
suas atividades.
6- Resolução de Problemas - possui iniciativa para buscar alternativas eficazes, visando à solução de
problemas que demandam ações rápidas e criativas.
7- Assiduidade e Responsabilidade - é assíduo ao trabalho assumindo suas obrigações e compromissos
diante do que lhe é proposto e de suas atribuições.
8- Auto-desenvolvimento - busca sistematicamente o auto-desenvolvimento, através da realização de
eventos formais de capacitação/qualificação e/ou através da busca permanente pelo aperfeiçoamento
constante dos processos de trabalho.
9- Busca de Resultados - trabalha com foco de atuação nos resultados, buscando o aprimoramento
constante dos processos de trabalho.
10- Capacidade de Adaptação - possui capacidade de se ajustar positivamente a situações inovadoras.
11- Negociação de Conflitos - possui equilíbrio emocional em situações de conflitos ou dificuldade
técnica.
12- Utilização das Ferramentas e Recursos Materiais - zela pelas ferramentas disponíveis para atuação
de suas atividades diárias. Utiliza de forma adequada os recursos materiais e equipamentos, levando
em consideração fatores de custos, disponibilidade e uso correto.
13- Organização – capacidade de organizar as atividades, otimizar recursos e priorizar
responsabilidades.
14- Credibilidade e Confiança - repassa confiança nas informações/atividades/serviços prestados que
estão sob sua responsabilidade.
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15- Liderança e Desenvolvimento de Equipes – conduz de forma equilibrada e ética a equipe de
trabalho, proporcionando um clima satisfatório entre seus membros e motivando seus integrantes a
buscarem coletivamente o alcance das metas acordadas.
(somente para Líder de equipe)
16 - Orientação para o bem-estar da equipe - emprega esforços para oportunizar condições de
trabalho adequadas à equipe, bem como incentiva seu desenvolvimento profissional.
(Somente para Líder de equipe)
Valor da Avaliação: ________ pontos

Valor Percentual: _________ %

EXPOSIÇÃO DAS CAUSAS DAS DEFICIÊNCIAS APRESENTADAS PELO AVALIADO
Indique a(s) possível(is) causa(s) do(s) problema(s) apresentado(s) na avaliação:
()

Comportamento inadequado.

()

()

Problema de relacionamento com o grupo de trabalho e/ou
()
com a chefia imediata.

Falta de aptidão para cumprimento das rotinas do
setor.
Falta de motivação.
Outra(s) - Especificar:

()

Dificuldades na execução de tarefas.

()

EXPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA AS DEFICIÊNCIAS APRESENTADAS PELO AVALIADO
Indique a(s) possível(is) solução(ões) para o(s) problema(s) apresentado(s) pelo avaliado

Data:____/____/ _______
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
______________________________________________
Representante do Departamento de Recursos Humanos
Secretário Municipal
Superior Imediato
Representante da Entidade de Classe
Eu, ________________________________________, servidor (a) público (a) municipal, matrícula funcional n.º _______
, DECLARO estar ciente de todo o conteúdo da presente avaliação e estou ciente de que discordando da avaliação realizada, poderei solicitar sua revisão nos termos e prazos previstos na presente Lei.
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PORTARIA Nº 1.089/2015 - DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 30180

PORTARIA Nº 1.089/2015 DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO
DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que “Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de
São Gabriel da Palha”;
CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha contempla
em seus artigos 72 a 78 o direito a promoção e/ou progressão;
CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;
CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;
CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 5124/2015, de 31/07/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão do Servidor Público Municipal da Secretaria
Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família, referente ao biênio 2014/2016, realizado em JULHO/2015, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 20 de novembro de 2015.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.
NIVALDO COMETTI
Secretário Municipal de Administração
ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.089/2015, DE 20/11/2015
RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – JULHO/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
Nº

Servidor Avaliado

01

GUILHERME LOPES CAMPOS

Cargo

Período Avaliado

Classe
Atual

Percentual
Obtido

Assistente Administrativo

10/07/2014 a 09/07/2015

D

100%
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PORTARIA Nº 1.090/2015 - DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 30181

PORTARIA Nº 1.090/2015 DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO
DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que “Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de
São Gabriel da Palha”;
CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha contempla
em seus artigos 72 a 78 o direito a promoção e/ou progressão;
CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;
CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;
CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 6458/2015, de 24/09/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão da Servidora Pública Municipal da Secretaria
Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família, referente ao biênio 2014/2016, realizado em AGOSTO/2015, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 20 de novembro de 2015.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.
NIVALDO COMETTI
Secretário Municipal de Administração
ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.090/2015, DE 20/11/2015
RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO2015
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
Nº

Servidora Avaliada

01

MARIA DE FÁTIMA VENTUIRA COUTINHO

Cargo

Período Avaliado

Classe
Atual

Percentual
Obtido

Auxiliar de Assistente Social

01/08/2014 a 31/07/2015

L

100%
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PORTARIA Nº 1.091/2015 - AUTORIZA VIAGEM DE
SERVIDOR

Publicação Nº 30182
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de novembro de
2015.

PORTARIA Nº 1.091/2015 AUTORIZA VIAGEM DE
SERVIDOR
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 7537/2015,
de 12/11/2015, da Secretaria Municipal de Desenvolvi-

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
em 20 de novembro de 2015.

mento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo,
R E S O L V E:

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal

Art. 1º - AUTORIZAR o servidor JOSÉ ROQUE DE OLIVEIRA, Matrícula 249, Agente Fiscal, Carreira VI, Classe
“K”, exercendo o cargo comissionado de Secretário Munici-

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo.

pal, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo, para participar do “IV
Encontro Nacional de Agentes de Desenvolvimento”, em

NIVALDO COMETTI

Cuiabá – MT, sem custo para o Município, nos dias 17,18 e

Secretário Municipal de Administração

19 de novembro de 2015.

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha
RESULTADO DE LICITAÇÃO - TP 001/2015

Publicação Nº 30172

RESULTADO DE LICITAÇÃO

EMPRESA VENCEDORA: E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.
NOTA FINAL: 429 (quatrocentos e vinte e nove) pontos.

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2015
VALOR GLOBAL: R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seisO Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados, o
resultado da Tomada de Preços nº 001/2015. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para fornecimento
de softwares por direito real de uso implantação, conversão de dados, treinamento e manutenção dos programas
de computador (softwares), abrangendo: Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Controle do Almoxarifado,
Sistema de Controle do Patrimônio, Sistema de Compras,
Licitação e Contratos, Sistema de Protocolo, com acesso
ao Portal de Transparência, mediante atualização das versões, fornecimento de dados, documentos e elementos de
informaçoes pertinentes à tecnologia.

centos reais).

Maiores informações através da CPL de segunda a quintafeira das 12 às 18 horas, e nas sextas-feiras das 07 às 13
horas, pelo telefone 00 XX 27 3727-1697.

São Gabriel da Palha, em 20 de novembro de 2015.

ALISSON CASSANI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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São Roque do Canaã
Prefeitura
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2015

Publicação Nº 30192

DECRETA:

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2015
O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, através do Pregoeiro Oficial, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de
quantos possam se interessar que fará realizar licitação
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a
aquisição de materiais médicos hospitalares para o Pronto
Atendimento 24 horas do município de São Roque do Canaã, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde do
Município de São Roque do Canaã – ES, cujas especificações, quantitativos e local de entrega constam da planilha
de quantidades e preços – anexo I (Termo de Referência)
do edital.

Art. 1º - Fica nomeado, o senhor NATHAN FABRIS, para
o cargo de Assistente de Controle Administrativo, de provimento em comissão, referência CC-9, atividade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 20 de novembro de 2015.
Gabinete do Prefeito, 20 de Novembro de 2015.
MARCOS GERALDO GUERRA

Abertura dos envelopes das propostas e documentações dar-se-ão em sessão pública às 08h30min do dia
03/12/2015.

Prefeito Municipal

O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:
a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br.
b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da
Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à Rua
Lourenço Roldi, Nº88 – São Roquinho – São Roque do Canaã-ES.
Com fulcro no art. 32, §5º da Lei 8.666/1993, caso os
interessados julguem necessário, deverão solicitar cópia
reprográfica no endereço citado na alínea “b” acima, sendo
que a empresa deverá solicitar junto ao Núcleo de Atendimento ao Contribuinte-NAC a emissão do DAM (Documento de Arrecadação Municipal), pelo e-mail nacsrc@saorc.
com.br ou pelo telefone nº (027) 3729-1844, no valor de
R$ 3,08 (três reais e oito centavos), devendo posteriormente apresentar o comprovante no setor de licitações.
São Roque do Canaã – ES, 20 de Novembro de 2015.
ALEXSANDRO FIORENTINI
Pregoeiro Oficial

DECRETO Nº 2.737/2015

DECRETO Nº 2.739/2015

Publicação Nº 30228

DECRETO Nº 2.739/2015

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI, e XXII da Lei Orgânica Municipal, e considerando:
a) o conteúdo do processo administrativo protocolizado
sob nº 003286/2015,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a partir de 26 de novembro de 2015, a servidora LARIANA BRIDI ZANETTI,
do cargo de Assistente de Controle Administrativo, de provimento em comissão, para o qual foi nomeada através do
Decreto nº 2.524, de 02 de fevereiro de 2015.

Publicação Nº 30227

DECRETO Nº 2.737/2015

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

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal,

Gabinete do Prefeito, 20 de Novembro de 2015.
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/
2015
Publicação Nº 30191

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002640/2015
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RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015

Publicação Nº 30189

RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2015
Eu, Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Municipal, no uso de
minhas atribuições, após analisar todo o processo licitatório, sob o n° 002640/2015, modalidade Pregão Presencial
sob nº 085/2015, diante do relatório do Pregoeiro Oficial,
homologo-o, adjudicando à empresa São Roque Material
de Construção EIRELLI-EPP, junto ao lote único a ela correspondente, conforme abaixo:
a) SÃO ROQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI-EPP
para LOTE ÚNICO, perfazendo o valor total global de R$
1.309,00 (um mil trezentos e nove reais).
Autorizo o empenho e posterior faturamento do lote único
acima mencionado junto à empresa vencedora do mesmo.

Informamos que a Licitação que trata da aquisição de materiais médicos hospitalares para o Pronto Atendimento 24
horas do município de São Roque do Canaã, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde do Município de
São Roque do Canaã - ES, foi considerada DESERTA.

São Roque do Canaã – ES, 20 de Novembro de 2015.

ALEXSANDRO FIORENTINI
Pregoeiro Oficial

São Roque do Canaã - ES, 20 de Novembro de 2015.
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 277/2015

Publicação Nº 30229

PORTARIA Nº 277/2015

DISPÕE SOBRE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal, e
Considerando o art. 64, § 1° da Lei Municipal 564/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Localizar, o servidor NATHAN FABRIS, ocupante do cargo de Assistente de Controle Administrativo, atividade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
para a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 20 de novembro de 2015.
Gabinete do Prefeito, 20 de Novembro de 2015.
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 2.738/2015
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Publicação Nº 30233

DECRETO Nº 2.738/2015
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.
O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAÃ, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei
Nº 0000746/2014.
DECRETA:
Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R$ 42.510,52 (quarenta e dois mil quinhentos e dez
reais e cinqüenta e dois centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES
Ficha

Código

Descrição

Fonte

Valor

1101000000

400,00

1201000000

20.680,52

31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
005001.1030500082.030 Assistência à Saúde - Vigilância Epidemiológica e Ambiental

1201000000

17.000,00

33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
008001.2012200112.035 Manutenção das Atividades da Sec. Desenv. Econômico
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1201000000

2.850,00

1000000000

500,00

0000035

004001.1212800072.009 Capacitação e Qualificação dos Profissonais da Educação
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO

0000126
0000135

005001.1030400082.029 Assistência à Saúde - Vigilância Sanitária
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
005001.1030500082.030 Assistência à Saúde - Vigilância Epidemiológica e Ambiental

0000138
0000182
0000206

009004.0824400132.038 Manutenção de Atividades do CRAS
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1399000001

TOTAL:

1.080,00
42.510,52

Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 42.510,52 (quarenta e dois mil quinhentos e dez reais e cinqüenta e dois centavos )
ANULAÇÕES
Ficha
0000041

0000075

0000093

0000139

0000196

0000200

Código

Descrição

Fonte

Valor

004001.1236800072.008 Gestão Administrativa da Secretaria de Educação
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO

1101000000

400,00

004006.1278500072.016 Manutenção do Programa Estadual do Transporte Escolar- PETE/ES
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1199000000

11.680,52

005001.1030100082.020 Atenção á Saude Básica - Financ. próprio
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO

1201000000

26.000,00

005001.1030500082.030 Assistência à Saúde - Vigilância Epidemiológica e Ambiental
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1201000000

2.850,00

009003.0812200122.037 Manutenção das Atividades de Asssistencia Social
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO

1000000000

500,00

009003.0824400121.015 Aquisição de Veiculos, Mobiliário e Equipamentos em geral.
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

1399000001

TOTAL:

1.080,00
42.510,52

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

SAO ROQUE DO CANAÃ, 20 novembro de 2015

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal
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Serra
Prefeitura
196/2013

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 228/
2015 PROCESSO Nº. 14741/2015

A documentação necessária e propostas deverão ser entregues, nos termos do Edital, na data, horário e endereço
acima mencionado. O presente Edital poderá ser obtido no
site www.serra.es.gov.br (link licitações).

Partes: O Município da Serra e a Empresa S/A A Gazeta.
Objeto: Contratação de Empresa para assinatura de jornal.

Serra/ES, 20 de novembro de 2015.

Publicação Nº 30231

Onde se lê: Herman Mattos de Souza

Giovanna Demarchi Rosa
Pregoeira Oficial/SEAD

Secretário Municipal de Obras.
Leia-se: João Carlos Meneses
Secretário Municipal de Obras
Publicado em, 22/10/2015

COMUNICADOS

Publicação Nº 30221

COMUNICADO
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
Nº 196/2013 PROCESSO Nº 60664/2015. Partes: Município da Serra e a Empresa Serge Serviços Conservação e Limpeza Ltda. Objeto: Prorrogação por 12 (doze)
meses a partir de 14/11/2015.
Data de assinatura: 13 de novembro de 2015.
Vera Lúcia Baptista Castiglioni
Secretária Municipal de Educação

A “SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS”, CNPJ:
27.174.093/0018-75, torna público que está REQUERENDO da SEMMA as Licenças LMP e LMI, para “DRENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO DA RUA CASTANHAL (PONTA PORÃ) NO
BAIRRO BARCELONA”, município da Serra/ES.
COMUNICADO
A “SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS”, CNPJ:
27.174.093/0018-75, torna público que está REQUERENDO da SEMMA as Licenças LMP e LMI, para “DRENAGEM
PLUVIAL (MICRODRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS
IPABA, IPANEMA, PIRAUBA E AV. MANHUAÇÚ NO BAIRRO
NOVA CARAPINA II”, município da Serra/ES.

DECRETOS
AVISO MPP008/2015

Publicação Nº 30187

Publicação Nº 30222

DECRETO Nº 6859, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015

AVISO DE LICITAÇÃO

Exonera Assistente Técnico - Sead.

PREGÃO PRESENCIAL

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,

N.º 008/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da Pregoeira, torna Público que realizará às 09h30min do dia 04
de dezembro de 2015, na Secretaria de Administração
e Recurso Humanos, Departamento de Adm. de MateriaisDAM, 1º andar, Rua Maestro Antônio Cícero, n.º 111 Centro
Serra/ES, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL
sob nº 008/2015, de acordo com a Lei Nº 10.520/2002
e subsidiariamente à Lei n.º 8.666/93 e alterações, objetivando a Contratação de Instituição Financeira para
centralizar e processar os créditos referentes aos
pagamentos de todos os tipos de remuneração a
seus servidores, tais como: vencimentos, salários,
proventos, aposentadorias, pensões e similares, e
outras verbas existentes, dos servidores do Município da Serra, sem ônus para a contratante, de acordo
com o disposto no Processo n.º 63.882/2015/SEAD,
conforme especificações contidas na Proposta de
Preço (Anexo I), Minuta do Contrato (Anexo II) e
Termo de Referência (Anexo III) partes integrantes
deste Edital.

DECRETA:
Art. 1º Exonera MARIA MADALENA NASCIMENTO DA
SILVA, do cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO
- CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Sead.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 11 de novembro de 2015.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6884, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015
Exonera Assistente Técnico - Proger.
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,
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DECRETO Nº 6885, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015
Exonera Supervisor dos Serviços de Promoção de
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:

DECRETA:

Art. 1º Exonera ELIZÂNGELA BRAGA, do cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da Procuradoria
Geral do Município - Proger.

Art. 1º Exonera SAMIRA RANGEL FREIRE PINA, do
cargo em comissão de SUPERVISOR DOS SERVIÇOS DE
PROMOÇÃO DE SAÚDE - CC-5 da Secretaria Municipal de
Saúde - Sesa.

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

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

Palácio Municipal em Serra, aos 17 de novembro de 2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 17 de novembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33(45-50)2015

Publicação Nº 30176

Extrato da Ata de Registro de Preços 033(45-46-47-48-49 e 50)/2015 U.G.12
PROCESSO: 38.420/2015
Pregão Eletrônico: 157/2015
Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS.
Órgão Gerenciador: DCCRP
Fiscalização: Rejanne Leal N. C. Martins

Lote
06

Fornecedor

CNPJ

045 – Prati Donaduzzi & Cia Ltda.

73.856.593/0001-66

Desc.
Eritromicina 500mg – compr. Ou drágea

Marca

Quant.

Valor Unit. R$

Prati Donaduzzi

16.000

0,5281

046 – Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Lote
04

Desc.
Cloreto de sódio solução nasal 9mg/ml

05.782.733/0001-49
Marca

Quant.

Valor Unit. R$

Natulab

20.000

0,62

047 – Costa Camargo Com. De Prod. Hospitalares
Ltda.
Lote

Desc.

36.325.157/0002-15
Marca

Quant.

Valor Unit. R$

www.diariomunicipal.es.gov.br
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Metoprolol Succin. Compr. 50mg

Selozok

048 – Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
Lote

Desc.

01

Bicarbonato de sódio sol.inj. 1meq/ml

02

Bisacodil 5mg comp. Ou drágea
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250.000

1,1086

67.729.178/0004-91
Marca

Quant.

Samtec

3.000

0,4816

União Química

9.000

0,1387

049 – Dimaci MG Material Cirúrgico Ltda.

Valor Unit. R$

12.927.876/0001-67

Lote

Desc.

Marca

Quant.

Valor Unit. R$

07

Fenoterol Bromid. sol. Para inalação 5mg/
ml

Hipolabor

1.600

1,75

09

Midazolan clor. Sol. Inj. 5mg/ml

Hipolabor

1.700

1,00

050 – Cirúrgica Santa Cruz Comércio De Produtos
Hospitalares Ltda.
Lote

Desc.

94.516.671/0002-34
Marca

03

Ciprofloxacino 0,2% sol. Injetável.

05

Diclofenaco de Potás. sol. Injetável 25mg/
ml

Isofarma
Teuto

Quant.

Valor Unit. R$

3.500

1,86

25.000

0,5112

Serra, 19 de novembro de 2015

PE 167/2015 - SESA/SERRA

Publicação Nº 30160

PE 184/2015 - SESA/SERRA

Publicação Nº 30224

RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão
Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA
torna público o resultado da licitação abaixo:

A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão
Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA
torna público o resultado da licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO
N.° 167/2015

PREGÃO ELETRÔNICO
N.° 184/2015

Lote 01
Descrição: Aquisição de Papela para Eletrocardiograma.
Quant: 40 pç
Valor: R$ 577,20
Vencedor: Medical Hosp Assessoria e Serviços Ltda
Lote 02
Descrição: Aquisição de Papel Térmico para vídeo impressão.
Quant: 100 RL

Lote 01
Descrição: Aquisição de Sugador odontológico descartável
Quant: 5.200 pc
Valor: R$ 20.000,00
Vencedor: IN-DENTAL Prod. Odonto. Médicos
Serra, 23 de novembro de 2015.

Valor: R$ 9.600,00
Vencedor: Max Medical Com. Prod. Méd. Hospitalares
Serra, 23 de novembro de 2015.

LUCIANO N LOPES
Pregoeiro Oficial

LUCIANO N LOPES
Pregoeiro Oficial
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Resultado: DESERTO
19 de novembro de 2015

NÚMERO: 360/2011 5º ADITIVO
CONTRATADO: WID CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO BAIRRO PORTO
CANOA.
OBJETIVO: REPLANILHAMENTO SEM ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO.
PROCESSO Nº: 63.468/2015
RESUMO DE ADITIVO DE TERMO CESSÃO PARCIAL
DO CONTRATO
NÚMERO: 412/2006 7º ADITIVO
CONTRATADO: SERRABETUME ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS.
OBJETIVO: ACRÉSCIMO DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM 365
(TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS E ACRÉSCIMO
DE PRAZO DE EXECUÇÃO EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS.
RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO
NÚMERO: 350/2011 6º ADITIVO

Luciano N. Lopes
Pregoeiro CPL/SESA
Prefeitura de Serra/ES

RESULTADO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde
– SESA, torna público o resultado da licitação.
PREGÃO PRESENCIAL N.°006/2015
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AOS SERVIDORES VÍTIMAS DO
MALATHION (AÇÃO CIVIL PÚBLICA)
Resultado: FRACASSADO
19 de novembro de 2015
Carolina S. Teixeira

CONTRATADO: DUAL ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE
CENTRO DE ATIVIDADES INTEGRADAS DE CIDADE CONTINENTAL – SETOR EUROPA.
OBJETIVO: ACRÉSCIMO DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM 180
(CENTO E OITENTA) DIAS.
RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO
NÚMERO: 155/2015 1º ADITIVO
CONTRATADO: AMF CONSTRUTORA LTDA. - EPP.
OBJETO: EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO DE ENCOSTA, COM
CORTINA ATIRANTADA NA RUA FEIRA DE SANTANA NO
BAIRRO BARRO BRANCO.

Pregoeira CPL/SESA
Prefeitura de Serra/ES

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, torna público
que realizará licitações, nas modalidades Pregão presencial. O edital estará disponível no site http://www.serra.
es.gov.br/site/licitacao/lista, o mesmo poderá ser solicitado por e-mail: liliane.sesa@serra.es.gov.br
Pregão presencial nº 010/2015

OBJETIVO: ACRÉSCIMO DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM 06
(SEIS) MESES.

Processo nº. 42.781/2015

SESA 2015

Inicio Sessão da Disputa: 02/12/2015 às 14:00.

Objeto:
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
E
CORRELATOS PARA ATENDER AOS SERVIDORES VITIMAS
DO MALATHION ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA), CONFORME
EDITAL

Publicação Nº 30156

RESULTADO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde
– SESA, torna público o resultado da licitação.
PREGÃO PRESENCIAL N.°007/2015
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AOS SERVIDORES VÍTIMAS DO
MALATHION (AÇÃO CIVIL PÚBLICA)

Pregão presencial nº 009/2015
Processo nº. 38.599/2015
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AOS SERVIDORES VITIMAS DO
MALATHION ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) E FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS COM APLICAÇÃO DO CAP, CONFORME
RESOLUÇÃO DA CMED (PREÇO MAXIMO DE VENDA AO
GOVERNO) PARA ATENDER OS PACIENTES ORIUNDOS DE
MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME EDITAL
Inicio Sessão da Disputa: 02/12/2015 às 14:30.
SESA/CPL
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Viana
Prefeitura
ATO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Nº 017.202/2014

Publicação Nº 30244

ATO AVISO DE LICITAÇÃO

defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, prestar esclarecimentos e proceder sustentação oral no dia 10 de dezembro de 2015, na forma do disposto no Regimento Interno
do Conselho Municipal de Recursos Fiscais.

Processo Administrativo. nº 017.202/2014.
Atenciosamente,
A Prefeitura de Viana, através da 2ª Comissão Permanente
de Licitação, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar 123/2006 comunica aos interessados que realizará licitação:CONCORRENCIA PUBLICA
nº. 006/2015
Objeto: Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução do serviço de construção da nova
sede do CRAS - Centro De Referência de Assistência Social
e Centro Municipal de Qualificação Profissional, Localizado
No Bairro Viana Centro.
Abertura dos
28/12/2015.

Envelopes:

às

13:00hs

do

dia

O Edital estará disponível na Sala da CPL, de segunda a
sexta- feira, de 12:00 às 18:00hs, através da apresentação de mídia Eletrônica (CD, Pen drive, Etc.) ou pelo site:
email: segundacpl@viana.es.gov.br
Viana/ES - 20 de novembro de 2015
Nelson da Silva Naves
Presidente da 2ª CPL

NOTIFICAÇÃO CMRF. Nº 16/2015 WARTSILA BRASIL LTDA
NOT CMRF. Nº 16/2015

Publicação Nº 30218

NOT. CMRF. Nº 16/2015 WARTSILA BRASIL LTDA.
Viana/ES, 19 de Novembro de 2015.
NOTIFICAÇÃO
A Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais,
designada pelo Decreto 238/2015, faz saber que realizará no dia 10 de Dezembro de 2015 (quinta-feira),
com início às 15:00 horas, na sala da procuradoria, no
3º andar do prédio da Prefeitura do Município de Viana,
sessão ordinária para manifestação quanto a omissão no
acórdão 04/2015, referente ao processo administrativo nº
15260/2014 (apensos: 4936/2013 e 5646/2013),
em que é parte interessada a empresa supramencionada,
conforme manifestação anexa do prefeito municipal.
Na oportunidade, a empresa recorrente, por seu representante legal, poderá CASO QUEIRA, poderá apresentar

Vanuza Lovati
Presidente - CMRF

SESSÃO DO DIA: 19 de novembro de 2015
RESOLUÇÃO / EMENTA / ACORDÃO – nº 006/2015
PROCESSO Nº.: 14217/2014 (apensos: 6527/2013
e 7064/2013
RECORRENTE: Sinales Sinalização Espírito Santo Ltda.
RELATOR: Lilian Bernabe Prezotti (substituída por Florindo Pirovane de Andrade)
EMENTA:
RECURSO VOLUNTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO Nº 37/2013
– RECUSA DA EMPRESA EM EXIBIR OS BLOCOS DE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIVROS DE
REGISTROS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO
DE ISS DO MUNICIPIO DE VIANA NO PERÍODO JANEIRO
2007 A MAIO DE 2011 – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
DOS ATOS DOS FISCAIS – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 1.629/2002, ART. 18, 20, 176, 179 E DECRETO 40/2003, ART. 92 – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – NÃO
COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
DECISÃO:
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS, RESOLVE O CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS, POR UNANIMIDADE DE SEUS CONSELHEIROS PRESENTES, EM CONHECER O RECURSO VOLUNTÁRIO, POIS TEMPESTIVO,
BEM COMO NEGAR-LHE PROVIMENTO, CONFIRMANDO A
DECISÃO RECORRIDA, RECONHECENDO INTEGRALMENTE
O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 037/2013.
Vanuza Lovati
Presidente
Florindo Pirovane de Andrade
Relator
Débora Tabachi Bimbato
Rep. Da Fazenda Pública Municipal
www.diariomunicipal.es.gov.br
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PORTARIA Nº 1.394/2015
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Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61,
inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Viana, 20 de novembro de 2015.

RESOLVE:

GILSON DANIEL BATISTA
Prefeito Municipal de Viana

Art. 1° - EXONERAR, nos termos do art. 55, letra “a”, da
Lei 1596/2001 STELLA MATUTINA DO SOCORRO TEIXEIRA DIAS, do cargo em comissão de Secretária Adjunto de Saúde – CPC-SA, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

Secretária Municipal de Administração

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Viana, 20 de novembro de 2015
GILSON DANIEL BATISTA
Prefeito Municipal de Viana
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura
JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1.396/2015

Publicação Nº 30225

PORTARIA Nº 1.396/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana.
RESOLVE:
Art. 1° - EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, letra
”b” da Lei nº 1.596/2001, ARY CARLOS DE OLIVEIRA
JUNIOR do cargo em comissão de Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro do Pronto Atendimento
- CPC – 2, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA N.º 1.395/2015

Publicação Nº 30197

PORTARIA Nº 1.395/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir do dia
03/11/2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Viana, 20 de novembro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA
Prefeito Municipal de Viana

RESOLVE:
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.
Art. 1° - NOMEAR, nos termos do art. 12, inciso II da Lei
nº 1596/2001, ALINE LANE MONTEIRO FIORESE para
exercer o cargo em comissão de Secretária Adjunto de
Saúde – CPC-SA, na Secretaria Municipal de Saúde.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
Secretária Municipal de Administração

www.diariomunicipal.es.gov.br
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PORTARIA Nº 1.397/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana.
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RESOLUÇÃO COMASVI N°. 23/2015

Publicação Nº 30200

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE VIANA – COMASVI
LEI MUNICIPAL N°. 1300/1995

RESOLVE:
Art. 1° - EXONERAR, nos termos do art. 55, letra “a”,
da Lei 1596/2001 SAYLER VITORIANO MONTEIRO DE
MIRANDA, do cargo em comissão de Diretor de Departamento de Vigilância em Saúde – CPC-2, na Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO COMASVI N°. 23/2015

Dispõe sobre a Prorrogação do mandato da atual
Gestão (2013-2015) do Conselho Municipal de Assistência Social de Viana – COMASVI.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Viana, 20 de novembro de 2015
GILSON DANIEL BATISTA
Prefeito Municipal de Viana
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura
JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
Secretária Municipal de Administração

O VICE-PRESIDENTE DO COMASVI, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.300/2005, e em conformidade
com as deliberações da Reunião Ordinária realizada aos 11
de novembro de 2015,
Considerando que na XI Conferência Estadual de Assistência Social a conselheira titular do Conselho Municipal
de Assistência Social de Viana - COMASVI e representante
da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, Sra. Renata
Damazio Moreira Dias, foi eleita delegada para representar
o município de Viana na X Conferência Nacional de Assistência Social que acontecerá de 7 a 10 de dezembro
de 2015 em Brasília/DF;

Publicação Nº 30255

Considerando que a etapa Nacional do ciclo de conferências de Assistência Social se dará fora do prazo de vigência
da atual Gestão, que é 18 de novembro de 2015;

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana.

Considerando o princípio da continuidade do serviço publico prestado e tendo em vista a não finalização das atividades inerentes à atual gestão do COMASVI, da qual a Sra.
Renata faz parte;

PORTARIA N° 1.398/2015
PORTARIA Nº 1.398/2015

RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR, nos termos do art. 12, inciso II da
Lei nº 1596/2001, KARLA BARBOSA RODRIGUES para
exercer o cargo em comissão de Diretora de Departamento de Vigilância em Saúde – CPC2, na Secretaria Municipal
de Saúde.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Viana, 20 de novembro de 2015.

RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR em 90 dias, contados do término da
atual gestão, os mandatos das entidades governamentais,
não governamentais e Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Viana – COMASVI para conclusão da etapa Nacional das Conferências de Assistência
Social.
Art. 2º - Esta RESOLUÇÃO entra em vigor na data de sua
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GILSON DANIEL BATISTA
Prefeito Municipal de Viana
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.
JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
Secretária Municipal de Administração

Viana,11 de novembro de 2015

SAMOEL RAMALHETE FERREIRA
Vice-Presidente do Conselho Municipal
De Assistência Social De Viana – COMASVI
www.diariomunicipal.es.gov.br
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RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 012/2015

RESUMO DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA E FINANCEIRA Nº. 037/2015

RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESUMO DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA E FINANCEIRA Nº. 037/2015

Publicação Nº 30243

TOMADA DE PREÇOS - 012/2015
Processo Administrativo 09.248/2015

A Prefeitura de Viana, através da 2ª Comissão Permanente
de Licitação em conformidade com a Lei 8.666/93, comunica o resultado da Tomada de Preços 012/2015 - Processo
Administrativo 09.248/2015, após análise das Propostas
de Preço apresentadas pelas empresas participantes do
certame, esta Comissão declara VENCEDORA a empresa
Coare Construção, Acabamento e Reforma Ltda-ME., com

Publicação Nº 30235

Processo nº. 16489/2015
Convênio nº. 037/2015
Cedente: MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES
Cessionário: MUNICÍPIO DE VIANA -ES.
Objeto: a cooperação técnica e financeira através da cessão do servidor Fabiene Passamani Mariano, do quadro de
pessoal do Cedente.
Vigência: 48 (quarenta e oito meses) a contar da publicação do ato de cessão pelo cedente.

a Proposta de Preços de menor valor global.
Viana, 18 de setembro de 2015.
Viana/ES - 20 de novembro de 2015
GILSON DANIEL BATISTA
NELSON DA SILVA NAVES

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PRESIDENTE DA 2ª CPL

TERMO DE RESCISÃO - ELIEZER PELICIONE

Publicação Nº 30214

RESUMO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº.
131/2015

Publicação Nº 30216

RESUMO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
Estado do Espírito Santo
Recursos Humanos

131/2015
Processo nº. 11426/2015.
LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE VIANA
LOCADOR: ADEIR ALVES DA SILVA
Objeto: Locação de Imóvel localizado à Rua Rio de Janeiro,
n°. 01, Nova Bethânia, Viana/ES, para funcionamento do
Galpão para Coleta Seletiva, para atender a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Sustentável, referente à
Dispensa de Licitação com base no art. 24, X nos termos
da Lei Federal nº. 8.666/93 e nas alterações posteriores.
Valor Global: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
Vigência: prazo de vigência do ato de assinatura e se estenderá pelo prazo de 12 (doze) meses.

Viana/ES, 10 de novembro de 2015.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO
CONTRATO Nº. 036 /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) Sr. (a).ELIEZER
PELICIONE, exercendo a função de GARI, lotado(a) na
Secretaria Municipal de Serviços URBANOS, a partir do
dia 09/11/2015.

Viana/ES, 18 de novembro de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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