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Afonso Cláudio
Prefeitura
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 063, 064 E 0652015

Publicação Nº 31391

Aviso de Pregão Presencial Nº 063/2015
O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira, torna público que às 08h30min do dia 17 de dezembro de 2015, na sede da Prefeitura, realizará licitação
na modalidade Pregão Presencial, tipo MAIOR OFERTA
OU LANCE, objetivando a contratação de Instituição Financeira para centralizar e processar créditos da folha de pagamento dos servidores da Administração
Pública Municipal. O Edital poderá ser retirado no site
da Prefeitura Municipal: www.afonsoclaudio.es.gov.br,
link Licitações. Demais informações poderão ser obtidas
pelo Tel.: (27) 3735-4005, no horário de 07:00 às 13:00
horas.
Afonso Cláudio/ES, em 03 de dezembro de 2015.

CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

Publicação Nº 31381

Aviso de Cancelamento de Publicação

O Municipio de Afonso Cláudio / ES vem por meio deste
torna sem efeito a publicação feita no dia 02 de dezembro
de 2015 , nas páginas 37 e 38 , DOM / ES, na edição nº
398, referente a publicação do termo aditivo nº 002 de
reequilíbrio econômico-financeiro, com a Empresa JORGE
PIANZOLI E IRMÃO LTDA

DECRETO 328/2015

Publicação Nº 31405

DECRETO Nº 328/2015

Elilda Maria Bissoli
Pregoeira
Aviso de Pregão Presencial Nº 064/2015
O Município de Afonso Cláudio/ES, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, através de sua Pregoeira, torna público que às 08h30min do dia 18 de dezembro
de 2015, na sede da Prefeitura, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial/ Registro de Preços, tipo
Menor Preço por Lote, EXCLUSIVA para ME e EPP,
objetivando a aquisição de material de consumo (colchões,
cobertores, travesseiros e outros), visando atender as
necessidades dos Serviços de Proteção em Situações de
Emergência, através da Secretaria Mun. de Assistência Social. O Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal: www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitações.
Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel.: (27)
3735-4005, no horário de 07:00 às 13:00 horas.
Afonso Cláudio/ES, em 03 de dezembro de 2015.
Elilda Maria Bissoli
Pregoeira
Aviso de Pregão Presencial Nº 065/2015
O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira, torna público que às 08h30min do dia 22 de dezembro de 2015, na sede da Prefeitura, realizará licitação
na modalidade Pregão Presencial/Registro de Preços,
tipo Menor Preço por Lote, objetivando a aquisição de
gêneros alimentícios, em atendimento a Rede Municipal
de Ensino, através da Secretaria Mun. de EWducação. O
Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal:
www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitações. Demais
informações poderão ser obtidas pelo Tel.: (27) 37354005, no horário de 07:00 às 13:00 horas.

DECLARA VACÂNCIA DE CARGO.

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando o pedido protocolizado sob o nº 008746/2015,
de 12 de novembro de 2015 e o que preceitua o art. 54,
inciso IV, da Lei Municipal nº 1.448/97;

R E S O L V E,

declarar vago o cargo de provimento efetivo de Professor,
Matricula 0612, que vinha sendo ocupado por Rosinéia
Schwanz, em virtude de sua aposentadoria, a partir de 01
de dezembro de 2015.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 01 de dezembro de 2015.

WILSON BERGER COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Afonso Cláudio/ES, em 03 de dezembro de 2015.
Elilda Maria Bissoli
Pregoeira

FÁBIO DE SOUZA GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
www.diariomunicipal.es.gov.br
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DECRETO 329/2015

Publicação Nº 31406

DECRETO Nº 329/2015
DECLARA VACÂNCIA DE CARGO.
O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e
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sendo ocupado por Márcia Hammer Vieira, em virtude
de sua aposentadoria, a partir de 01 de dezembro de 2015.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 01 de dezembro de 2015.

WILSON BERGER COSTA

Considerando o pedido protocolizado sob o nº 008803/2015,
de 16 de novembro de 2015 e o que preceitua o art. 54,
inciso IV, da Lei Municipal nº 1.448/97;

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

R E S O L V E,

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

declarar vago o cargo de provimento efetivo de Professor,
Matricula 1215, que vinha sendo ocupado por Lucimar
Storch Kuster, em virtude de sua aposentadoria, a partir
de 01 de dezembro de 2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

DECRETO 331/2015
DECRETO Nº 331/2015

DECLARA VACÂNCIA DE CARGO.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 01 de dezembro de 2015.
WILSON BERGER COSTA

Publicação Nº 31408

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

PREFEITO MUNICIPAL
Considerando o pedido protocolizado sob o nº 008933/2015,
de 19 de novembro de 2015 e o que preceitua o art. 54,
inciso IV, da Lei Municipal nº 1.448/97;

FÁBIO DE SOUZA GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

R E S O L V E,

DECRETO 330/2015

Publicação Nº 31407

DECRETO Nº 330/2015
DECLARA VACÂNCIA DE CARGO.
O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e
Considerando o pedido protocolizado sob o nº 008865/2015,
de 17 de novembro de 2015 e o que preceitua o art. 54,
inciso IV, da Lei Municipal nº 1.448/97;

declarar vago o cargo de provimento efetivo de Serviçal,
carreira I, Matricula 0200, que vinha sendo ocupado por
Maria da Penha Roriz, em virtude de sua aposentadoria,
a partir de 01 de dezembro de 2015.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 01 de dezembro de 2015.

WILSON BERGER COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

R E S O L V E,
declarar vago o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de
Secretaria Escolar, carreira III, Matricula 0358, que vinha

FÁBIO DE SOUZA GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
www.diariomunicipal.es.gov.br
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Publicação Nº 31409

Ratifico o ato de Dispensa de Licitação nº 048/2015, constante do Processo nº 009058/2015, para realização da
Contratação.

DECLARA VACÂNCIA DE CARGO.

Dotação Orçamentária: 08.01.04.129.0018.2.059.449052
00000.10000000- Recurso Ordinários

DECRETO Nº 336/2015

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e
Considerando o pedido protocolizado sob o nº 009224/2015,
de 27 de novembro de 2015 e o que preceitua o art. 54,
inciso IV, da Lei Municipal nº 1.448/97;

Afonso Cláudio, ES, 03 de dezembro de 2015.

Wilson Berger Costa
Prefeito Municipal

R E S O L V E,
declarar vago o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de
Escriturário, carreira III, Matricula 1133, que vinha sendo
ocupado por Beatriz de Melo Vieira Sá, em virtude de
sua aposentadoria, a partir de 01 de dezembro de 2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 01 de dezembro de 2015.
WILSON BERGER COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
FÁBIO DE SOUZA GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO 048-2015

Publicação Nº 31395

INEXIGIBILIDADE 040-2015

Publicação Nº 31396

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 040/2015
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito
Santo, através da solicitação n° 455/2015, protocolizado
sob o n° 009316/2015, torna público com fulcro no art. 25,
inciso I, da Lei n° 8.666/93, bem como parecer da Procuradora Geral do Município de Afonso Cláudio, conclui pela
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação da
empresa PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, no
valor global de R$3.398,40 (três mil , trezentos e noventa
e oito reais e quarenta centavos), para efetuar despesas
com serviços para maquina m Motoniveladora RG 140B ,
Ano 2009, Serie: N9AF06242, NEW HOLLAND. A referida
empresa detém a exclusividade para o fornecimento das
mesmas, conforme declaração fornecida pela FECOMÉRCIO – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado do Espírito Santo, datada de 27/07/2015, sendo
esta autorizada no estado do Espírito Santo a prestar a
assistência técnica e comercializar peças e serviços dos
produtos nos termos do contrato de distribuição.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 048/2015
Afonso Cláudio – ES, 03 de dezembro de 2015.
A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal
de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, com fulcro
no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, bem como no
parecer da Procuradoria do Município de Afonso Cláudio,
constante da solicitação nº 443/2015, protocolizada sob
n° 009058/2015, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO
para a contratação da empresa NILSON DIDIMO MOREIRA EPP , no valor global de R$ 849,00(oitocentos e
quarenta e nove reais), para despesas com a aquisição de
Impressora Multifuncional Colorida , em atendimento ao
Setor de Fiscalização , atendendo a Secretaria Municipal
de Finanças.

Jonas Caliman Bragatto
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Ratifico o ato de Inexigibilidade de Licitação nº 040/2015,
constante do Processo nº 009316/2015, para efetuar despesas com serviços para máquina Motoniveladora RG 140B
, Ano 2009, Serie: N9AF06242, NEW HOLLAND ,atendendo
a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Dotação Orçamentaria: 12.01.15.122.0012.2.131.339039
00000.10000000 – Recurso Ordinários

Afonso Cláudio, ES, 03 de dezembro de 2015.

Afonso Cláudio – ES, 03 de dezembro de 2015.

Lenemarques Coelho Lemos

Wilson Berger Costa

Secretário Municipal de Finanças

Prefeito Municipal
www.diariomunicipal.es.gov.br
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Afonso Cláudio – ES, 03 de dezembro de 2015.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 041/2015
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito
Santo, através da solicitação n° 454/2015, protocolizado
sob o n° 009317/2015, torna público com fulcro no art.
25, inciso I, da Lei n° 8.666/93, bem como parecer da
Procuradora Geral do Município de Afonso Cláudio, conclui
pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação da empresa PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA, no valor global de R$3.564,13 (três mil , quinhnetos e sessenta e quatro reais e treze centavos), para
efetuar despesas com aquisição de peças para Máquina
Motoniveladora RG 140B , Ano 2009, Serie: N9AF06242,
NEW HOLLAND. A referida empresa detém a exclusividade para o fornecimento das mesmas, conforme declaração fornecida pela FECOMÉRCIO – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito
Santo, datada de 27/07/2015, sendo esta autorizada no
estado do Espírito Santo a prestar a assistência técnica e
comercializar peças e serviços dos produtos nos termos
do contrato de distribuição.

Jonas Caliman Bragatto
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Ratifico o ato de Inexigibilidade de Licitação nº 041/2015,
constante do Processo nº 009317/2015, para efetuar despesas com serviços para máquina Motoniveladora RG 140B
, Ano 2009, Serie: N9AF06242, NEW HOLLAND ,atendendo
a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Dotação Orçamentaria: 12.01.15.122.0012.2.131.339030
00000.10000000 – Recurso Ordinários
Afonso Cláudio – ES, 03 de dezembro de 2015.

Wilson Berger Costa
Prefeito Municipal

Água Doce do Norte
Prefeitura
LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2015

Publicação Nº 31394

Lei Complementar nº 005, de 27 de novembro de
2015.
“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
Água Doce do Norte/ES, para o exercício de 2016”.
O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo: Faço saber, que a Câmara Municipal DECRETA
e eu SANCIONO a seguinte Lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Água Doce do Norte/ES, para o exercício financeiro de 2016, compreendendo o Orçamento Fiscal, referente
aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades
da Administração Pública Municipal direta e indireta.
TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL
Art. 2º. A receita orçamentária a preços correntes e
conforme Legislação vigente, é estimada em R$
37.500.000,00 (Trinta e sete milhões e quinhentos mil
reais).

Art. 3º. As receitas são estimadas por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto
no anexo I.
Art. 4º. A receita será realizada com base no produto do
que for arrecadado na forma da legislação em vigor, de
acordo com o desdobramento constante do anexo II.
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA TOTAL
Art. 5º. A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada R$ 37.500.000,00 (Trinta e
sete milhões e quinhentos mil reais).
Art. 6º. Estão Plenamente assegurados, recursos para os investimentos em fase de execução, para o exercício de 2016.
CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS.
Art. 7º. A despesa total, fixada por função, Poderes e
Órgãos, está definida nos anexo III e IV desta lei.
CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

www.diariomunicipal.es.gov.br
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Art. 8º. Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições Constitucionais e nos termos da Lei nº
4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por
cento), para os Poderes Executivo e Legislativo, sobre o
total de seus respectivos Orçamentos, com a finalidade de
incorporar valores que excedam as previsões constantes
desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes
de:
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TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 13. O Prefeito Municipal, no âmbito do poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações
de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização
das receitas, para garantir as metas do resultado primário.

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em
balanço;

III – excesso de arrecadação em bases constantes;

Parágrafo Único – Excluem-se da base de cálculo do limite
a que se refere o caput deste artigo, os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida, bem como as
suplementações que ocorrerem dentro da mesma secretaria, haja vista que não se conflitam.

Art. 14. Fica alterado os valores constantes do ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA – 150 – Secretaria Municipal de Assistência Social,
sendo:

I. O que consta sob o Código 44905100000 Obras e Instalações passando a constar o Valor de R$ 338.248,83 (Trezentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais
e oitenta e três centavos).

II. O que conta o Código 33500000000 TRANSFERENCIAS
A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS passando a constar o Valor de R$ 182.000,00 (Cento e oitenta
e dois mil reais).

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

Art. 9º. As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da Administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e
entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro
do ano de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte,
Estado do Espírito Santo, aos 27 dias do mês de novembro
de 2015.

Paulo Márcio Leite Ribeiro
Art. 10. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios, ficam condicionadas à celebração dos
instrumentos.

Prefeito Municipal

Art. 11. O orçamento destina recursos para reserva de
contingência não inferior a 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Liquida prevista.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção social às Entidades que atuam sem fins lucrativos,
nos termos da Lei 4.320/64.
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Anchieta
Prefeitura
3 PUBLICAÇÕES

Publicação Nº 31468

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
089/2015

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 090/2015
Contratante: Munic. de Anchieta
Contratada: EMPRESA FEST SHOW EVENTOS LTDA ME

Contratante: Munic. de Anchieta

Objeto: Contratação de Empresa especializada em locação
de estruturas diversas.

Contratada: EMPRESA ESTELA SHOWS E EVENTOS EIRELI

Valor Global: R$ 63.164,10 (sessenta e três mil, cento e
sessenta e quatro reais e dez centavos)

ME

Processo: 25716/2015

Objeto: Contratação de Empresa especializada para executar serviços de locação, montagem e desmontagem de
estrutura (palcos, tendas, toldos, stands e outros), destinada a atender eventos promovidos por diversas secretarias, deste Município.
Valor Global: R$ 24.377,00 (vinte e quatro mil e trezentos
e setenta e sete reais)

Marcus Vinicius Doelinger Assad
Prefeito de Anchieta
Ob. Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Anchieta
Conforme artigo 82 da Lei Orgânica do Município de Anchieta.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
N° 113/2015
Locatário: Munic. de Anchieta

Processo: 25715/2015

Locador: ANTONIO ONOFRE DE OLIVEIRA
Marcus Vinicius Doelinger Assad

Objeto: Alojamento para animais de grande porte que circulam nas ruas e avenidas de nosso Município.

Prefeito de Anchieta

Valor global: R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Processo: 23547/2015

Ob. Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Anchieta
Conforme artigo 82 da Lei Orgânica do Município de An-

Marcus Vinicius Doelinger Assad

chieta.

Prefeito de Anchieta

Fundo Municipal de Saúde de Anchieta
1º TERMO ADITIVO CNT 031 2014

Publicação Nº 31466

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2014
Contratante: Munic. de Anchieta

Valor Global: R$ 189.799,74 (Cento e oitenta e nove mil
e setecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro
centavos)
PROCESSO: 18132/2015

Contratada: JOSÉ MARIA ARJONAS - ME.
Objeto: Prorrogação do contrato por mais 78 (setenta e
oito) dias.

MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD
PREFEITO MUNICIPAL
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Aracruz
Prefeitura
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2013 GBR
Publicação Nº 31453

Item

Material

Marca

Un.

Qtde

Preço
Unitário

01

TINTA PARA DEMARCAÇÃO
VIÁRIA (NBR 11862), EMBALAGEM C/ 18 LITROS,
BRANCA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA E ESTIRENO

SUPER
ROAD

UN

100

R$ 177,48

02

TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (NBR 11862),
EMBALAGEM 18 LITROS,
COR AMARELA, A BASE DE
RESINA ACRILICA E ESTIRENO

SUPER
ROAD

UN

100

R$ 177,48

03

TINTA PARA DEMARCAÇÃO
VIÁRIA (NBR 11862), EMBALAGEM C/ 18 LITROS,
AZUL, A BASE DE RESINA
ACRÍLICA E ESTIRENO

SUPER
ROAD

UN

30

R$ 177,48

04

TINTA PARA DEMARCAÇÃO
VIÁRIA (NBR 11862), EMBALAGEM C/ 18 LITROS,
PRETA, A BASE DE RESINA
ACRÍLICA E ESTIRENO

SUPER
ROAD

UN

20

R$ 177,48

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 191/2013
PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 4632/2013
CONTRATANTE: Município de Aracruz, representado pela
Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: GBR- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA-EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1. Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, a
contar do seu vencimento, que ocorrerá em 09.12.2015.
1.2. O contrato em tela deverá ser rescindido a qualquer
tempo sem ônus às partes, com finalização do processo
licitatório.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. O Contratante pagará à Contratada o valor de R$
159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), conf. discriminado na Cláusula Terceira do Contrato.
2.2. Fica estabelecido o valor de R$ 27.000,00, para fornecimento de peças novas e originais e o valor de R$
132.000,00, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde.

Aracruz/ES, 03 de dezembro de 2015.
Jaime Borlini Júnior
Secretario de Transporte e Serviços Urbanos

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Data da assinatura: 18/11/2015

Publicação Nº 31488

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA
Secretário de Saúde Interino

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015

Publicação Nº 31448

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
009/2015
(Menor Preço)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.554/2015.
FORNECEDOR: AMPLATEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS
QUIMICOS
ENDEREÇO: Est Municipal Vicente Andrade Nunes, n°
267, Bairro Vila Suzana, Mateus Leme/MG, CEP: 35.670000
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de
Transporte e Serviços Urbanos.

CONFORME ARTIGO 25, III, DA LEI 8.666/93 e ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 15.683/2015
Ratifico em todos os seus termos e reconheço a inexigibilidade de procedimento licitatório para ter por objeto a
Prestação de Serviços Artísticos, com a obrigação de 01
(um) show da banda PELE MORENA, a ser realizado no
dia 16 de janeiro de 2016 em Santa Cruz, pelo valor global de R$ 11.000,00 (onze mil reais), com duração mínima de 2hrs (duas horas) conforme firmado com
sua empresa exclusiva, a MAJ PRODUCOES E EVENTOS LTDA, sito à Rua Costa Rica, nº 25,1º andar, Bairro Jardim América – Cariacica/ES, CEP: 29.140-280 CNPJ
13.232.846/0001-07, doravante denominada contratada
com fundamentação legal no Artigo 25, Inciso III, da Lei
8.666/93 e alterações.
Aracruz/ES, 03 de dezembro de 2015.
Helder Tabosa Delfino
Secretário de Turismo e Cultura
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CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 233/2015 EDILSON DE SOUZA SOARES

Prazo: O prazo para execução dos serviços será de até
180 (Cento e oitenta) dias, contados a partir da emissão
da Ordem de Serviços expedida pelo CONTRATANTE.

RESUMO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE
Nº 233/2015

Data da assinatura: 01/12/2015.

Processo Adm nº 13.268/2015

Aracruz/ES, 03 de dezembro de 2015.

Publicação Nº 31452

LOCATÁRIO: Município de Aracruz, representado pela Secretaria de Saúde.

Jaime Borlini Junior
Secretário de Transportes e Serviços Urbanos

LOCADOR: EDILSON DE SOUZA SOARES
OBJETO: locação de um imóvel localizado na Rua Antonio
Pessoa Pimentel, nº 14, Bairro São Camilo, neste Município, para instalação e funcionamento da Unidade de Saúde
do Bairro Vila Rica.
DO PRAZO: a presente locação dar-se-á pelo período de
06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato, admitindo-se prorrogação.
DO VALOR DA LOCAÇÃO E DA DOTAÇÃO:
-O valor mensal da referida locação é de R$ 2.489,99, totalizando o valor por seis meses de R$ 14.939,94.
-Dotação orçamentária: código reduzido: 247, 9002-FMS,
1.0162: Locação de Imóveis
3.3.90.36.00 – Outros serviços de terceiros- Pessoa Fisica
Data da assinatura: 03/12/2015

Publicação Nº 31364

DECRETO Nº 30.373, DE 26/11/2015.
PRORROGA PRAZO PARA POSSE DA SENHORA ANGELA
SOARES SILVA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
NOS TERMOS DO §2º DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado por 30 (trinta) dias, a partir de
21/11/2015, o prazo para a Senhora ANGELA SOARES
SILVA tomar posse no Cargo Efetivo de PSICÓLOGO –
NÍVEL I – PADRÃO “A”, nomeada através do Decreto nº
30.203, de 09/10/2015, publicado no Diário Oficial em
23/10/2015, conforme Processo Nº 15767/2015.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 26 de Novembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO

Anderson de Paula Santos Pereira

Prefeito Municipal

Secretário de Saúde

CONTRATO Nº 232/2015

DECRETO N °30.373

DECRETO N °30.374
Publicação Nº 31491

RESUMO DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
232/2015
Processo nº 16.009/2015.
Contratante: Município de Aracruz, representado pelo
Secretário de Transportes e Serviços Urbanos.
Contratada: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
Objeto: Contratação, de caráter emergencial, de empresa
especializada em Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e
Limpeza Urbana, nas áreas, vias e logradouros públicos,
compreendendo Sede, Distritos e Orla.
Valor: O valor mensal dos serviços descritos na Cláusula
Primeira é de R$ 1.798.219,18 (Hum milhão, setecentos
e noventa e oito mil, duzentos e dezenove reais e dezoito
centavos) sendo o valor total do presente ajuste de R$
10.789.315,08 (Dez milhões, setecentos e oitenta e nove
mil, trezentos e quinze reais e oito centavos).

Publicação Nº 31365

DECRETO Nº 30.374, DE 26/11/2015.
PRORROGA PRAZO PARA POSSE DA SENHORA MARIA DA
PENHA SOUZA MELO APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
NOS TERMOS DO §2º DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado por 30 (trinta) dias, a partir de
26/11/2015, o prazo para a Senhora MARIA DA PENHA SOUZA MELO tomar posse no Cargo Efetivo de ASSISTENTE SOCIAL - NÍVEL VII - PADRÃO “A”, nomeada
através do Decreto nº 30.245, de 21/10/2015, publicado
no Diário Oficial em 28/10/2015, conforme Processo Nº
16018/2015.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 26 de Novembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 30396

Publicação Nº 31433

DECRETO Nº. 30.396, DE 01/12/2015.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE
ESTAGIÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

COMO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 11.788/2008, LEI MUNICIPAL Nº. 3.265, DE 23/12/2009.
DECRETA:

Página 10

pedido, da Senhora abaixo descrita:
Nome

Mat

Secretaria

A partir

Processo

Katia Ferreira
Soeiro

24812

SEMED

30/11/2015

16585/15

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30/11/2015.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Dezembro de
2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO

Art. 1º Fica a Gerência Recursos Humanos – GRH - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município
de Aracruz, autorizada a proceder a contratação da Estudante abaixo descrita como Estagiária sem remuneração,
com a carga horária de 6 horas diárias, conforme Despacho do GRH datado de 01/12/2015.

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30399

Publicação Nº 31432

DECRETO Nº 30.399, DE 02/12/2015.
Nome

Curso

Domingas Maria
Gripa Boina

Serviço
Social

Instituição

Secretaria

UNOPAR

SEMDS

A partir

07/12/2015

REVOGA NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL APROVADA EM
CONCURSO PÚBLICO.

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

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 23 de Novembro de 2015.

DECRETA:

MARCELO DE SOUZA COELHO

Art. 1º Fica revogado no Decreto nº 30.078, de 14/09/2015,
retificado através do Decreto nº 30.127, de 21/09/2015,
que nomeou a Profissional abaixo descrita, aprovada no
Concurso Público nº 001/2014 - PMA/ES, no respectivo
cargo por não ter tomado posse no prazo legal.

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30398

Publicação Nº 31423

DECRETO Nº 30.398, DE 02/12/2015.
AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE
MENCIONA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº 2.994, DE
15/02/2007.
DECRETA:
Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de
Aracruz, autorizada a rescindir o contrato de trabalho, a

CANDIDATO

CARGO

ROBERTA PEDRINI GORZA

ENFERMEIRO, NÍVEL I,
PADRÃO “A”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Dezembro de
2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 30400

Publicação Nº 31427
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CANDIDATO

CARGO

LILIAN MOTA PEREIRA

ASSISTENTE SOCIAL
NÍVEL VII - PADRÃO “A”

DECRETO Nº 30.400, DE 02/12/2015.
NOMEIA PROFISSIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
NOS TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Dezembro de
2015.

DECRETA:
MARCELO DE SOUZA COELHO
Art. 1º Fica nomeada a Senhora abaixo descrita, aprovada
no Concurso Público nº 001/2014 - PMA/ES, para exercer
o cargo efetivo de ENFERMEIRO, NÍVEL I, PADRÃO “A”,
constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Aracruz.

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30402

Publicação Nº 31426

DECRETO Nº 30.402, DE 02/12/2015.

CLASS.

NOME

17º

KAMILA ZAMPROGNO RODRIGUES

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

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Dezembro de
2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO

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

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30401

CLASSIFICAÇÃO

NOME

82º

JULIANA GOMES SOUZA

Publicação Nº 31425

DECRETO Nº 30.401, DE 02/12/2015.
REVOGA NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL APROVADA EM
CONCURSO PÚBLICO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
NOS TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado no Decreto nº 30.023, de 28/08/2015
que nomeou a Profissional abaixo descrita, aprovada no
Concurso Público nº 002/2011 - PMA/ES, no respectivo
cargo por não ter tomado posse no prazo legal.

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar
da data do início da vigência do mesmo, conforme estabelece o artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de
31/03/2006.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Dezembro de
2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 30403

Publicação Nº 31428
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CLASSIFICAÇÃO

NOME

7ª

RAIMUNDO DRUMOND NETO

DECRETO Nº 30.403, DE 02/12/2015.
REVOGA NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL APROVADA EM
CONCURSO PÚBLICO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
NOS TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar
da data do início da vigência do mesmo, conforme estabelece o artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de
31/03/2006.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETA:
Art. 1º Fica revogado no Decreto nº 30.191, de 06/10/2015
que nomeou a Profissional abaixo descrita, aprovada no
Concurso Público nº 001/2011 - PMA/ES, no respectivo
cargo por não ter tomado posse no prazo legal.

CANDIDATO

CARGO

THIARA BERNARDO DUTRA

PROFESSOR PARA ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS –
HISTÓRIA – NÍVEL I – PADRÃO
“A”

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Dezembro de
2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30406

Publicação Nº 31457

DECRETO Nº. 30.406, DE 03/12/2015.

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

NOMEIA FUNCIONÁRIO PARA CARGO EM COMISSÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Dezembro de
2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
E NOS TERMOS DAS LEIS N.ºS: 2.898, DE 31/03/2006 E
3.652, DE 05/04/2013.

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30404

DECRETA:

Publicação Nº 31430

DECRETO Nº 30.404, DE 02/12/2015.
NOMEIA PROFISSIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
NOS TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006 .

Art. 1º Fica revogada a nomeação do Senhor HILÁRIO ANTONIO NUNES LOUREIRO, Matrícula nº. 22396, do Cargo
em Comissão de Coordenador de Conservação de Logradouros – Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos do
Município de Aracruz – SETRANS, Símbolo CC10, a partir
de 01/12/2015.
Art. 2º Fica nomeado o Senhor HILÁRIO ANTONIO NUNES
LOUREIRO, Matrícula nº. 22396, para exercer o Cargo em
Comissão de Assessor de Gerenciamento de Projetos – Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos do Município de
Aracruz – SETRANS, Símbolo CC6, a partir de 01/12/2015.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 27.915/2015.

DECRETA:

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/12/2015.

Art. 1º Fica nomeado o Senhor abaixo descrito, aprovado no Concurso Público nº 001/2011, para exercer o cargo efetivo de PROFESSOR PARA ENSINO FUNDAMENTAL
– SÉRIES FINAIS – HISTÓRIA – NÍVEL I – PADRÃO “A”,
constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Aracruz.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 03 de Dezembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
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V - Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos
direitos da criança e do adolescente;

LEI Nº 4007, DE 02/12/2015.
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁOUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A presente Lei dispõe sobre a Política dos Direitos
da Criança e do Adolescente no âmbito do Município de
Aracruz, bem como suas normas gerais para sua adequada
aplicação.
Art. 2º A política de atendimento dos direitos da criança e
do adolescente no município de Aracruz/ES, far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e
não governamentais, assegurando-se a proteção integral
e a prioridade absoluta, conforme preconiza a Lei Federal
nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e
em conformidade com o disposto no Título IV, Capítulo II,
Seção IV da Lei Orgânica do Município de Aracruz.
Art. 3º O Município deverá prestar, em caráter supletivo,
Assistência Social aos que dela necessitarem.
Art. 4º O Município deverá criar programas e serviços especiais, para atender às crianças e aos adolescentes em
situação de vulnerabilidade e exclusão social, na ausência
ou insuficiência das Políticas Sociais Básicas no Município.

VI - Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito a convivência familiar
de crianças e adolescentes;
VII - Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma
de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de
crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades
específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de
irmãos.
DA POLÍTICA DO ATENDIMENTO
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 5º A política municipal de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente será executada através do Sistema de Garantia de Direitos - SGD, composto pela seguinte
estrutura:
I - Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;
III - Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA;

§1º - Os serviços especiais visam:
I - Prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso,
crueldade e opressão, estendendo-se esses atendimentos
aos familiares e ao agressor.
II – Identificação e localização de Pais, Crianças e Adolescentes desaparecidos.
III – Proteção jurídico-social por Entidade de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
§2º As ações a que se refere o caput deste artigo serão
implementadas através de:
I - Políticas sociais básicas de educação, saúde, esporte,
cultura, lazer e trabalho;
II - Serviços, programas e projetos de Assistência Social,
para aqueles que deles necessitem;
III - Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos,
exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV - Serviço de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos;

IV - Conselhos Tutelares;
V - Entidades de Atendimento governamentais e não-governamentais;
VI - Serviços públicos especializados no atendimento de
crianças, adolescentes e famílias.
CAPÍTULO II
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Art. 6° Fica instituída a Conferência Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, espaço colegiado de caráter
deliberativo, composta por delegados, representantes das
entidades ou movimentos da sociedade civil organizada diretamente ligados à defesa ou ao atendimento dos direitos
da criança e do adolescente, e do Poder Executivo, devidamente credenciados, que se reunirão a cada dois anos, sob
a coordenação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, mediante regimento próprio.
Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA poderá convocar a Conferência
extraordinariamente, por decisão da maioria de seus membros.
www.diariomunicipal.es.gov.br

04/12/2015 (Sexta-feira)

DOM/ES - Edição N° 400

Art. 7º A Conferência será convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA,
em período determinado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, ou por iniciativa própria, através de edital de convocação, publicado
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, no qual
constará o Regulamento da Conferência.
§ 1° Para a realização da Conferência, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
constituirá comissão organizadora paritária, garantindo a
participação de adolescentes.
§ 2° Em caso de não-convocação por parte do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA dentro do prazo referido no caput deste artigo, a iniciativa caberá a 1/3 (um terço) das entidades registradas
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, que formarão comissão paritária para
organização e coordenação da Conferência.
§ 3º Em qualquer caso, cabe ao Poder Público garantir as
condições técnicas e materiais para realização da Conferência.
Art. 8º A convocação da Conferência deve ser amplamente divulgada nos principais meios de comunicação de massa, bem como através de convocação oficial às entidades,
organizações e associações definidas no Regulamento da
Conferência.
Art. 9º Serão realizadas pré-conferências com o objetivo
de discutir propostas como etapa preliminar à Conferência.
§ 1º A forma de convocação e estruturação das pré-conferências, a data, o horário e os locais de sua realização
serão definidos no edital de convocação da Conferência,
com a elaboração de um cronograma.
§ 2º Deverão participar crianças e adolescentes, propiciando-se metodologia apropriada à faixa etária para a
realização dos trabalhos.
Art. 10. Os delegados da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente representantes dos segmentos da sociedade civil serão credenciados com antecedência, garantindo a participação dos representantes de
cada segmento, com direito à voz e voto, conforme dispor
o Edital de Convocação e o Regulamento da Conferência.
Art. 11. Os delegados do Poder Executivo na Conferência
serão indicados pelos gestores estaduais regionais e municipais de cada política setorial de atendimento à criança e
ao adolescente, mediante ofício enviado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
no prazo de até 10 (dez) dias anteriores à realização da
Conferência, garantindo a participação dos representantes
das políticas setoriais que atuam direta ou indiretamente
na defesa dos direitos da criança e do adolescente, com
direito a voz e voto.
CAPÍTULO III
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E DA NATUREZA DO
CONSELHO MUNICIPAL
Art. 12. Fica mantido o Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, criado pela Lei Municipal nº.
1.623/93 como órgão deliberativo da política de promoção
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dos Direitos da Criança e do Adolescente, controlador das
ações, em todos os níveis de implementação desta mesma política e responsável por fixar critérios de utilização
e planos de aplicação do fundo dos Direitos da Criança e
do Adolescente, sendo vinculado administrativamente ao
Poder Público, por meio da Secretaria Municipal Desenvolvimento Social e trabalho, observada a composição paritária dos Membros, nos termos do Inciso II, art. 88 da Lei
Federal 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Art. 13. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente:
I – Formular a Política Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, visando cumprimento das obrigações e
garantias de seus direitos fundamentais constitucionais;
II – Zelar pela execução desta política, atendidas as peculiaridades da criança e do adolescente, de suas famílias,
de seus grupos de vizinhança, e dos bairros ou da zona urbana ou rural em que se localizam desenvolvida por meio
de ações governamentais e não governamentais relativas
à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do
adolescente, respeitando o Princípio da Prioridade absoluta
à Criança e ao Adolescente;
III – Captar recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e elaborar seu plano de
aplicação, considerando as necessidades identificadas na
definição de prioridades;
IV – Definir os critérios de aplicação dos recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Município de Aracruz e dos Convênios de
auxilio e subvenção às Entidades Públicas e Privadas que
atuem na área da criança e do adolescente;
V – Estabelecer as prioridades nas ações do Poder Público a serem adotadas para o atendimento à criança e ao
adolescente e a serem introduzidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias do Município, em cada exercício.
VI - Fiscalizar as ações de Entidades Governamentais e
Não-Governamentais relativas à Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, propondo,
sempre que necessário a parceria com Órgãos Públicos e
Entidades afins, para que sejam instrumentos descentralizados na consecução da política de Promoção, Atendimento, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
VII – Expedir Resolução indicando os critérios e a documentação para comprovar a capacidade da entidade de
garantir a política de atendimento compatível com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não podendo registrar
entidades nem inscrever programas que desenvolvam somente atendimento em modalidade educacional formais
de educação infantil, ensino fundamental e médio, em
conformidade com o Capítulo II, artigos 90 a 97 da Lei
Federal nº. 8.069/90.
VIII - Registrar as entidades governamentais e não governamentais de atendimento e defesa dos direitos da criança
e do adolescente, fornecendo certificado de registro com
número e ano, com validade máxima de 04 (quadro) anos,
fazendo cumprir as normas previstas no Capítulo II, artigos 90 a 97 da Lei Federal nº. 8.069/90, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
reavaliar o cabimento de sua renovação.
IX – Proceder à inscrição dos programas e projetos desenvolvidos pelas entidades governamentais e não governamentais que atuam no Município conforme se refere o inciso anterior, realizando a cada dois (02) anos, no máximo,
o seu recadastramento.
X – Regulamentar, organizar, coordenar, bem como, adowww.diariomunicipal.es.gov.br
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SEÇÃO II

tar todas as providências que julgar cabíveis para Eleição
e Posse dos Membros do Conselho Tutelar do Município de
Aracruz, tendo a participação e fiscalização do Ministério
Público, no processo de Eleição.

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL

XI – Dar posse aos Membros do Conselho Tutelar, conceder licenças, férias nos termos da Lei e declarar vago o
posto por perda de mandato nas hipóteses previstas em
Lei e realizar processo de escolha suplementar para preenchimento de vaga, na inexistência de Suplentes.

Art. 14. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente será constituído por 12 (doze) Membros indicados paritariamente pelo Poder Público Municipal e pelas
Entidades Não-Governamentais, que estejam atuando legalmente no Município, na defesa dos direitos da Criança
e do Adolescente há pelo menos 02 (dois) anos, a saber:

XII – Deliberar, em plenária, acerca de adoção de medidas
cabíveis sobre as conclusões da sindicância e/ou processo
administrativo por descumprimento, pelo conselheiro, das
suas atribuições, prática de atos ilícitos ou conduta incompatível com a confiança outorgada pela Comunidade;
XIII – Incentivar e promover a atualização permanente
dos profissionais dos Órgãos Governamentais e Não-Governamentais que atuam no atendimento direto à Criança
e ao Adolescente.
XIV – Promover intercâmbio com Entidades Públicas ou
Particulares, Organismos Nacionais e Internacionais e
Conselho Tutelar, visando o aperfeiçoamento e consecução
dos objetivos da política de proteção integral à Criança e
ao Adolescente;
XV – Fomentar integração com os Poderes Judiciário, Executivo, Legislativo, Ministério Público e Defensoria Pública,
propondo inclusive, se necessário, alterações na legislação
em vigor e nos critérios adotados para o atendimento à
criança e ao adolescente.
XVI – Elaborar seu regimento interno.
XVII – Difundir e divulgar amplamente a política Municipal destinada à Criança e ao Adolescente e dar publicidade
ao registro de Entidades e inscrição de programas no Conselho Municipal, sem prejuízo de sua imediata comunicação ao Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude
da Comarca de Aracruz, e ao Conselho Tutelar Municipal.
Art. 13 A - As competências definidas no artigo anterior
serão executadas pelas seguintes comissões permanentes
de trabalho: Comissão de Direitos e Políticas Públicas, Comissão de Orçamento e Finanças e Comissão de Registro
e Formação.
§ 1º Todos os estudos, pesquisas e pareceres emitidos pelas
Comissões Permanentes serão submetidos à apreciação do
Plenário.
§ 2º Os expedientes ou sugestões apresentadas ao CMDCA
serão protocolados e encaminhados à Comissão Permanente pertinente, devendo no prazo de 15 (quinze) dias,
ou naquele que for fixado pela Diretoria Plena, apresentar
síntese e parecer, que serão incluídos na pauta de reunião
da Diretoria Plena.
§ 3º Na hipótese de não realização da reunião da Diretoria
Plena, o assunto será encaminhado pela Diretoria Executiva, observado o prazo fixado.
§ 4º As Comissões Permanentes serão constituídas por,
no mínimo, 04 (quatro) Conselheiros, titulares e suplentes
em paridade;
§ 5º Cada Comissão Permanente terá um Coordenador,
referendado pelos seus membros, devendo seu mandato
ser coincidente com o da Diretoria Executiva.
§ 6º Cada Conselheiro, titular ou suplente, deverá integrar, no mínimo uma e, no máximo duas Comissões
Permanentes.

I – Seis Membros Titulares e seus Suplentes como representantes do Poder Público Municipal, responsáveis pelas políticas sociais básicas, direitos humanos, finanças e
planejamento devendo prioritariamente ser atuantes nas
Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Trabalho, Esporte, Lazer e Juventude, Planejamento, Habitação.
II - Seis Membros Titulares e seus Suplentes, como representantes de Entidades Não Governamentais de atendimento direto, de defesa, estudo e pesquisa dos direitos
da Criança e do Adolescente devidamente registrado no
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.
SEÇÃO III
DOS REPRESENTANTES DO GOVERNO
Art. 15. Os representantes Titulares e Suplentes do Governo junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão ser nomeado pelo Chefe do Poder Executivo.
§1º Deverão ser nomeados prioritariamente, representantes dos setores responsáveis pelas Políticas Sociais Básicas, Direitos Humanos, Finanças, Habitação, Planejamento, Esporte, Lazer e Juventude.
§ 2º Para cada Titular deverá ser indicado um Suplente,
que o substituirá em caso de ausência ou impedimento, de
acordo com o que dispuser o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 3º O exercício da função de Conselheiro Municipal, Titular ou Suplente, requer disponibilidade para o efetivo desempenho de suas funções, em razão do interesse público
e da prioridade absoluta assegurada aos direitos da criança e do adolescente.
Art. 16. O mandato do representante governamental no
conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente está
condicionado à manifestação expressa contida no ato designatório da autoridade competente.
§ 1º O afastamento dos representantes do governo junto
ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá ser previamente comunicado e justificado para que
não haja prejuízo às atividades do Conselho;
§ 2º A autoridade competente deverá designar o novo
Conselheiro governamental no prazo máximo da Assembleia Ordinária subsequente ao afastamento a que alude o
parágrafo anterior.
SEÇÃO IV
DA REPRESENTAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO
MUNICIPAL
Art. 17. A Assembleia Geral das Entidades convocadas oficialmente pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente realizar-se-á cada 02 (dois) anos, com
www.diariomunicipal.es.gov.br
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o fim de realizar a eleição das Entidades que atuarão no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a saber:
I – A condução do processo eletivo será regulamentada
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II – Somente poderão participar do processo de escolha
das Entidades Membros do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, Organizações da Sociedade
Civil constituídas há, no mínimo, 02 (dois) anos com atuação no âmbito territorial deste Município, devidamente registradas neste Conselho, de acordo com os art. 90 à 97
da Lei 8.069/90;
III – O processo de escolha dos representantes da sociedade civil será instaurado até 60 (sessenta) dias antes do
término do mandato anterior;
IV – Será eleita nesta Assembleia, a Entidade e não as
pessoas que a representam;
V – Não poderão compor o Conselho, ocupantes de
Cargo de Confiança e/ou Função Comissionada do Poder
Público Municipal, na qualidade de representantes de
Organização da Sociedade Civil, Autoridade Judiciária,
Legislativa, Conselheiros Tutelares no exercício da função
e o Representante do Ministério Público e da Defensoria
Pública em exercício na Comarca do Município de Aracruz;
VI – Os Representantes das Entidades Não-Governamentais terão mandato de 02 (dois) anos, permitida reeleição, vedada à prorrogação de mandatos ou a recondução
automática, respeitadas as necessidades locais. Resolução
116/2006, artigo 10 parágrafo único.
VII – A substituição de seu representante, por solicitação da Entidade, só poderá ocorrer por ato da Assembleia
Geral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
VIII - As entidades governamentais em todos os níveis
terão direito a voto, embora não possam ser votadas;
IX – A Entidade eleita terá um prazo de 10 (dez) dias para
indicar seu Titular e Suplente, que serão empossados pelo
Prefeito Municipal, em local e horário a serem definidos
posteriormente pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente;
X – Caso não faça a indicação no prazo determinado, a Entidade eleita perderá seu direito de representação e será
convocada a Entidade que ficou na primeira suplência, no
prazo de 02 (dois) dias, e esta, por sua vez, terá o prazo
de 05 (cinco) dias para a indicação de seus representantes
(Titular e Suplente);
XI – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente elegerá, em Assembleia Geral Ordinária ocorrida em até no máximo 60 (sessenta) dias após a eleição,
pelo quórum mínimo de 2/3 (dois terços), a sua Diretoria
Executiva, a serem compostos pelo seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário Geral, representando cada um,
indistintamente e alternadamente, em cada mandato, Entidades Governamentais e Entidades Civis Organizadas;
XII – A função de Conselheiro será desempenhada gratuitamente independentemente da entidade ou órgão representado, não importando no recebimento de qualquer
remuneração, e é considerada de relevante serviço público, nos termos do artigo 89 da Lei Federal 8.069/90, sendo
justificadas suas ausências no local de lotação quando do
comparecimento às Assembleias do Conselho ou qualquer
ato a ele pertinente, e caberá à Administração Pública, no
nível respectivo, o custeio ou reembolso das despesas decorrentes de transporte, alimentação e hospedagem dos
Membros do Conselho dos Direitos da Criança e do Ado-

Página 16

lescente, Titulares ou Suplentes para que possam se fazer presentes a reuniões ordinárias e extraordinárias, bem
como a eventos e solenidades nos quais devam representar oficialmente o Conselho Municipal, mediante dotação
orçamentária especifica;
XIII – O afastamento dos representantes do Governo
Municipal e da Sociedade Civil deverá ser previamente
comunicado e justificado para que não haja prejuízo das
atividades do Conselho, devendo ser designado novo Conselheiro, para aprovação em Assembleia do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
XIV – A Diretoria Executiva criará ou manterá em funcionamento as Comissões Temáticas Permanentes e Grupos
de Trabalhos para o pleno desempenho das funções do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo único. Os Conselheiros Suplentes deverão
participar ativamente das Comissões Temáticas Permanentes e dos Grupos de Trabalhos, para ciência das atividades realizadas em caso de necessidade de substituição.
SEÇÃO V
DA CASSAÇÃO E DA PERDA DO MANDATO
Art. 18. Perderá a função o Conselheiro que não comparecer, injustificadamente, a 03 (três) Sessões consecutivas,
ou a 06 (seis) alternadas, no mesmo Exercício, por decisão
deliberada de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros, ou que
for condenado pela prática de crime de qualquer natureza,
em sentença condenatória transitada em julgado, oportunidade em que será convocado o respectivo Suplente.
§1º - Perderá o mandato o Conselheiro que tiver determinada a suspensão cautelar de dirigente da Entidade,
em conformidade com o art. 191, parágrafo único, da Lei
8.069/90 ou aplicada alguma das sanções previstas no art.
97 da mesma Lei, e se for constatada a prática de ato incompatível com a função ou com os princípios que regem
a Administração Pública, tais como legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, estabelecidos no art. 4º
da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
§2º - A cassação do mandato dos representantes do Governo Municipal e da Sociedade Civil junto ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em
qualquer hipótese, demandará a instauração de Procedimento Administrativo prévio específico, com a garantia do
contraditório e ampla defesa, devendo a decisão ser tomada por maioria absoluta de votos dos integrantes do
Conselho Municipal.
CAPÍTULO IV
DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ
SEÇÃO I
DA NATUREZA DO FUNDO
Art. 19. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente é vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e atenderá aos termos da
Resolução CONANDA nº 137/2010 e demais que tratarem
do assunto posteriormente.
www.diariomunicipal.es.gov.br
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§ 1º. O Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FMDCA, tem por objetivo facilitar a captação, o repasse e a
aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das
ações de atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas famílias.
§ 2º. As ações de que trata o parágrafo anterior referemse prioritariamente aos programas de proteção especial
à criança e ao adolescente em situação de risco social e
pessoal, cuja necessidade de atenção extrapola o âmbito
de atuação das políticas sociais básicas.
§ 3º. Os recursos captados pelo Fundo Especial para a
Infância e Adolescência servem de mero complemento ao
orçamento público dos mais diversos setores de governo,
que por força do disposto nos arts. 4º, caput e parágrafo
único, alíneas “c” e “d”; 87, incisos I e II; 90, §2º e art.
259, parágrafo único, todos da Lei Federal nº 8.069/90,
bem como art. 227, caput, da Constituição Federal, devem
priorizar a criança e o adolescente em seus planos, projetos e ações.
SEÇÃO II
DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO
Art. 20. Constituem recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
I – Dotação consignada anualmente no orçamento do
Município será de 0,3% da arrecadação, por exercício,
destinados às despesas com programas do Executivo e
de convênios com as Entidades não governamentais para
atendimento direto na defesa das Crianças e Adolescentes;
II – Recursos provenientes dos Fundos, Estadual e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou de outros
Órgãos Públicos que o disponibilizarem;
III – Recursos que lhe forem destinados, consignados no
Orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, inclusive mediante transferências do tipo
“Fundo a Fundo”, entre essas esferas de governo, desde
que previsto na legislação específica;
IV – Doações, auxílios, contribuições e legados que lhe
venham a ser destinados;
V – valores provenientes de multas decorrentes de condenações em ações judiciais civis ou de imposição de penalidade administrativa prevista na Lei Federal nº. 8.069/90;
VI – Outros recursos que lhe forem destinados;
VII – Rendas eventuais, inclusive a resultante de depósitos de aplicações financeiras;
VIII – Dotações do imposto de renda ou incentivos fiscais, doações de Pessoas Físicas e Jurídicas, sejam elas de
bens materiais, imóveis ou receitas dedutíveis do Imposto
de Renda, com ou sem incentivos fiscais, nos termos do
Estatuto da Criança e do Adolescente e demais diplomas
legais em vigor;
IX – Produtos de venda de bens materiais, publicações e
eventos realizados nos conformes desta Lei;
X – contribuições de governos estrangeiros e de organismos internacionais multilaterais;
§1º É vedado aos contribuintes estabelecer quaisquer
condições para suas doações e/ou destinações, sendo
assegurado ao mesmo indicar sua preferência de apoio
financeiro a entidades e projetos chancelados pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
segundo as condições fixadas nesta Lei. A chancela aos
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projetos possibilita a captação de recursos ao Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente pelas instituições proponentes para o financiamento dos respectivos projetos;
§2º É facultado ao Conselho de Direitos da Criança e do
Adolescente o direito de reservar até 20% (dez por cento)
dos recursos destinados ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para ações prioritárias da política de
promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da
criança e do adolescente.
SEÇÃO III
DA ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA DO FUNDO
Art. 21. A gerência administrativa e financeira do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é atribuição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
e Trabalho, sendo esta responsável pela abertura, em estabelecimento oficial de crédito, de conta especifica destinada à movimentação das receitas e despesas do Fundo.
A utilização das dotações orçamentárias e de outros recursos que acompanham o Fundo será feita mediante diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, atendendo aos critérios para
utilização dos recursos do Fundo.
Parágrafo único. Para garantir seu status orçamentário,
administrativo e contábil diferenciado do Órgão ao qual se
encontra vinculado, o CNPJ do Fundo deverá possuir um
número de controle próprio.
Art. 22. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, por meio de Comissão específica:
I – Definir os critérios de aplicação e a prioridade de investimento dos recursos destinados ao Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Aracruz e dos
convênios de auxilio e subvenção às Entidades Públicas e
Privadas que atuem na área da criança e do adolescente
fixadas em Plano de Ação, que, depois de aprovados, devem ser publicados por meio dos meios de comunicação
oficiais e outros de maior alcance da população;
II – Estabelecer as prioridades nas ações do Poder Público
a ser adotadas para o atendimento à criança e ao adolescente, as quais serão introduzidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias do Município, em cada exercício;
III – Captar recursos para o Fundo Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente e elaborar seu plano de
aplicação, considerando as necessidades identificadas na
definição de prioridades;
IV – Registrar os recursos captados pelo Município, por
meio de convênios ou doações, ao Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
V – Manter o controle escritural das aplicações financeiras,
levadas a efeito pelo Município, nos termos das resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, em articulação com a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social;
VI – Apresentar trimestralmente, em Assembleia do Conselho, o registro dos recursos captados pelo FMDCA, bem
como de sua destinação, de modo que a disponibilidade de
caixa, receita e despesa, fiquem identificadas de forma individualizada e transparente, em conformidade com o art.
8º, §2º da Resolução CONANDA nº 137/2010.
VII – Apresentar anualmente os planos de aplicação e a
prestação de contas, em articulação com a Secretaria de
Fazenda do Município, Estado e União;
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VIII – Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, segundo as resoluções de Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente;

VI – ações de fortalecimento do Sistema de Garantia dos
Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase na mobilização social e na articulação para a defesa dos direitos
da criança e do adolescente.

IX – É facultada a elaboração de editais fixando os procedimentos e critérios para a aprovação de projetos a serem
financiados com recursos do Fundo dos Direitos da Criança
e do Adolescente, em consonância com o estabelecido no
plano de aplicação e obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e em atendimento ao art. 13 da Resolução CONANDA nº 137/2010;

Art. 24. É vedada a utilização dos recursos do Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente para despesas que
não se identifiquem diretamente com a realização de seus
objetivos ou serviços determinados por esta Lei, exceto
em situações emergenciais ou de calamidade pública previstas em lei. Esses casos excepcionais devem ser aprovados pelo plenário do Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

X – Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos do Fundo
dos Direitos da Criança e do Adolescente, por intermédio
de balancetes trimestrais, relatório financeiro e o balanço
anual do fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente,
sem prejuízo de outras formas, garantindo a devida publicação dessas informações, em sintonia com o disposto na
legislação específica;
XI – Monitorar e fiscalizar os programas, projetos e ações
financiadas com os recursos do Fundo, segundo critérios e
meios definidos pelo próprio Conselho, bem como solicitar
aos responsáveis, trimestral ou a qualquer tempo, as informações necessárias ao acompanhamento e à avaliação
das atividades apoiadas pelo FMDCA;
XII – Mobilizar a sociedade para participar no processo
de elaboração e implementação da política de promoção,
proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do
adolescente, bem como na fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.

SEÇÃO IV
DAS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DOS
RECURSOS DO FUNDO
Art. 23. A aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da
Criança e do Adolescente, deliberada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, atenderá
aos ditames da Resolução CONANDA nº 137/2010 e deverá ser destinada para o financiamento de ações governamentais e não-governamentais relativas a:
I – desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do
adolescente;
II – acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de
adolescente, órfão ou abandonado, na forma do disposto
no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal e do art. 260,
§ 2º da Lei n° 8.069, de 1990, observadas as diretrizes do
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária;
III – programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção,
proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e
do adolescente;
IV – programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos operadores do Sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente;
V – desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação das
ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos
direitos da criança e do adolescente;

Parágrafo Único. Além das condições estabelecidas no
caput, deve ser vedada ainda a utilização dos recursos do
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para:
I – a transferência sem a deliberação do respectivo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II – pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar;
III – manutenção e funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente;
IV – o financiamento das políticas públicas sociais básicas,
em caráter continuado, e que disponham de fundo específico, nos termos definidos pela legislação pertinente;
V – investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de imóveis públicos e/ou privados,
ainda que de uso exclusivo da política da infância e da
adolescência.
Art. 25. Nos processos de seleção de projetos nos quais
as entidades e os órgãos públicos ou privados representados no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente
figurem como beneficiários dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, os mesmos não devem
participar da comissão de avaliação e deverão abster-se
do direito de voto.
Art. 26. O financiamento de projetos pelo Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente está condicionado à
previsão orçamentária e à disponibilidade financeira dos
recursos.
Art. 27. O saldo financeiro positivo apurado no balanço
do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente deve
ser transferido para o exercício subsequente, a crédito do
mesmo fundo, conforme determina o art. 73 da Lei Federal
n° 4.320 de 1964.
SEÇÃO V
DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO FUNDO
Art. 28. O Gestor do Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente, nomeado pelo Poder Executivo, deve ser responsável pelos seguintes procedimentos, dentre outros
inerentes ao cargo:
I – coordenar a execução do Plano Anual de Aplicação dos
recursos do Fundo, elaborado e aprovado pelo Conselho;
II – executar e acompanhar o ingresso de receitas e o
pagamento das despesas do Fundo;
III – emitir empenhos, cheques e ordens de pagamento
das despesas do Fundo;
IV – fornecer o comprovante de doação/destinação ao
contribuinte, contendo a identificação do órgão do Poder
Executivo e número de inscrição no CNPJ no cabeçalho e,
no corpo, o número de ordem, nome completo do doador/
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destinador, CPF/CNPJ, endereço, identidade, valor efetivamente recebido, local e data, devidamente firmado em
conjunto com o Presidente do Conselho, para dar quitação
da operação;
V – encaminhar à Secretaria da Receita Federal a Declaração de Benefícios Fiscais (DBF), por intermédio da internet, até o último dia útil do mês de março, em relação ao
ano calendário anterior;
VI – comunicar obrigatoriamente aos contribuintes, até o
último dia útil do mês de março a efetiva apresentação da
DBF, da qual conste, obrigatoriamente, o nome ou razão
social, CPF do contribuinte ou CNPJ, data e valor destinado;
VII – apresentar, trimestralmente, ou quando solicitada
pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente,
a análise e avaliação da situação econômico-financeira do
Fundo, por meio de balancetes e relatórios de gestão;
VIII – manter arquivados, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, os documentos comprobatórios da movimentação das receitas e despesas do Fundo, para fins de acompanhamento e fiscalização;
IX – observar, quanto ao desempenho de suas atribuições,
o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente.
Art. 29. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente será regulamentado, no que couber e não
contrariar esta Lei, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal por meio de Decreto.
SEÇÃO VI
DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO
Art. 30. Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente utilizados para o financiamento,
total ou parcial, de projetos desenvolvidos por entidades
governamentais ou não governamentais estarão sujeitos
à prestação de contas de gestão aos órgãos de controle
interno do Poder Executivo e ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, bem como ao controle externo por parte do Poder Legislativo, do Tribunal de
Contas e do Ministério Público.
§1º A prestação de contas que trata o caput deste artigo, deverá ser apresentada através de relatório a cada 03
(três) meses.
§2º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, diante de indícios de irregularidades, ilegalidades ou improbidades em relação ao Fundo ou suas dotações nas leis orçamentárias, dos quais tenha ciência, deve
apresentar representação junto ao Ministério Público para
as medidas cabíveis.
Art. 31. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente deve utilizar os meios ao seu alcance para
divulgar amplamente:
I – as ações prioritárias das políticas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do
adolescente;
II – os prazos e os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
III – a relação dos projetos aprovados em cada edital, o
valor dos recursos previstos e a execução orçamentária
efetivada para implementação dos mesmos;
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IV – o total das receitas previstas no orçamento do Fundo
para cada exercício; e
V – os mecanismos de monitoramento, de avaliação e de
fiscalização dos resultados dos projetos beneficiados com
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Art. 32. Nos materiais de divulgação das ações, projetos
e programas que tenham recebido financiamento do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deve
ser obrigatória a referência ao Conselho e ao Fundo como
fonte pública de financiamento.
CAPÍTULO V
DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E NATUREZA
DO CONSELHO TUTELAR
Art. 33. O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do
Adolescente é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme
definido na Lei Federal 8.069/90 (ECRIAD) e complementado por essa Lei.
§1º Permanecem instituídos os dois Conselhos Tutelares
já existentes, quais sejam:
I – Conselho Tutelar da 1ª Região, localizado na sede do
município, que abrange a Sede e os distritos de Guaraná
e Jacupemba;
II – Conselho Tutelar da 2ª Região, localizado em Barra
do Riacho, que abrange os distritos entre Vila do Riacho e
Santa Cruz;
§2º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a instituir
outros Conselhos Tutelares para garantir a equidade de
acesso a todas as crianças e adolescentes residentes no
município, limitando sua área de abrangência por meio de
norma própria.
§3º Os Conselhos Tutelares em funcionamento, assim
como aqueles a serem criados, são administrativamente vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social e Trabalho, atuando como órgãos permanentes e
autônomos, não jurisdicionais, encarregados de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos em Lei Federal nº 8.069/1990 e outras legislações
correlatas.
§4º A abrangência dos Conselhos Tutelares será deliberada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente em assembleia e publicada em resolução do
mesmo.
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SEÇÃO II
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Art. 34. O Conselho Tutelar será composto de 05 (cinco)
membros com mandato de 04 (quatro) anos, permitida
uma recondução mediante novo processo de escolha.
§1º Os Conselhos Tutelares de todas as regionais funcionarão diariamente das 08h00min às 18h00min, em lugar de
fácil acesso ao público, fornecido e mantido pelo Executivo
Municipal e vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, mantendo plantões noturnos nos
finais de semana e feriados, por meio de escalas de revezamento, a serem definidas no regimento interno e funcional.
§2º A sede de cada Conselho Tutelar deverá oferecer espaço físico e instalações que permitam o adequado desempenho das atribuições e competências dos conselheiros e o
acolhimento digno ao público, contendo, no mínimo:
I – placa indicativa da sede;
II – sala reservada para o atendimento e recepção ao público;
III – sala reservada para o atendimento dos casos;
IV – sala reservada para os serviços administrativos;
V – sala reservada para os Conselheiros Tutelares.
Art. 35. Para cada Conselheiro Tutelar haverá 01 (um)
Suplente, que será chamado a substituí-lo caso necessário, obedecendo-se a ordem de classificação do processo
de escolha.
§1º A substituição referida no caput deste artigo será definitiva quando se tratar de vacância do cargo e temporária
nas hipóteses de ausência justificada ou gozo de férias,
sendo, nesta última, sempre observada à ordem de classificação a partir do 1º (primeiro) suplente;
§3º O Conselheiro Tutelar que tiver exercido o cargo por
período consecutivo superior a um ano e meio de mandato
não poderá participar do processo de escolha subsequente
nos Conselhos Tutelares de Aracruz.
Art. 36. O Conselho Tutelar elegerá um Coordenador, que
responderá por todas as regionais, para o mandato de 01
(um) ano, com direito a uma recondução.
SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR
Art. 37. Incumbe ao Conselho Tutelar o exercício das atribuições previstas nos artigos 95, 101, 136, 191 e 194, da
Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigos 18, §2º e 20, inciso IV, da Lei Federal
nº 12.594/2012, devendo, em qualquer caso, zelar pelo
efetivo respeito aos direitos da criança e do adolescente
previstos em lei.
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§ 2º O acompanhamento da execução das medidas de
proteção poderá ser delegada ao Conselho Tutelar do local
da residência dos pais ou responsável, ou do local onde
sediar-se a entidade em que a criança ou adolescente estiver acolhido.

SEÇÃO IV
DO PROCESSO DE ESCOLHA E
POSSE DOS CONSELHEIROS
Art. 38. A escolha dos Membros do Conselho Tutelar obedecerá ao disposto no art. 139, §1º, do ECRIAD, e realizando-se a cada 04 (quatro) anos, em data unificada em
todo o território nacional, que dar-se-á no 1º domingo de
outubro do ano subsequente da eleição presidencial, com
posse no dia 10 de janeiro do ano seguinte, em local a ser
definido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, conforme a resolução 152/2012 do Conanda.
Parágrafo único. Após processo de escolha, o candidato,
deverá optar, por uma das Regionais dos Conselhos Constituídos no Município.
I – As inscrições para concorrer ao cargo de Conselheiro
Tutelar dar-se-ão mediante editais publicados na imprensa falada e escrita, sempre em tempo hábil, para que a
posse corresponda à data do fim do mandato anterior, de
forma que o processo de escolha se inicie no mínimo 06
(seis) meses antes do término do mandato dos membros
do Conselho Tutelar em exercício;
II – Os candidatos serão escolhidos mediante voto direto,
facultativo, em processo de escolha regulamentado pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, coordenada por comissão especialmente designada pelo mesmo Conselho, sob a fiscalização do Ministério
Público;
a) poderão votar todos os cidadãos eleitores do Município
de Aracruz, com a apresentação do documento de identidade e o respectivo título de eleitor;
b) considerando o processo do voto direto, será este, por
meio de urnas eletrônicas, sendo que o processo de votação poderá ocorrer em parceria com a Justiça Eleitoral.
c) Em caso de impossibilidade de obtenção de urnas eletrônicas, obter junta a Justiça Eleitoral o empréstimo de
urnas comuns e o fornecimento de lista de eleitores a fim
de que a votação seja feita manualmente.
III – São requisitos para candidatar-se a exercer a função
de membro do Conselho Tutelar o atendimento aos ditames do art. 133 da Lei nº 8.069/90 e resolução 170/2014
CONANDA e, notadamente:
a) Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos no ato da
inscrição;
b) Ensino médio completo no ato da inscrição;

II – pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente;

c) Residir no Município há mais de 02 (dois) anos, cuja
comprovação se dará por meio de contas de utilização de
serviços públicos (água, luz, telefone). Em caso de não
residir em imóvel próprio, deverá apresentar uma declaração do proprietário de sua residência e de duas testemunhas, sendo obrigatório o reconhecimento de firma dos
declarantes;

§ 1º Nos casos de ato infracional praticado por criança,
será competente o Conselho Tutelar do lugar da ação ou
da omissão, observadas as regras de conexão, continência
e prevenção.

d) Certidão de antecedentes criminais fornecido pela Polícia Civil do Estado onde se encontra inscrito no registro
geral (RG), Certidão negativa de antecedentes criminais
emitidas pela Justiça Federal da região de seu domicílio

Parágrafo único. A competência do Conselho Tutelar
será determinada:
I – pelo domicílio dos pais ou responsável;
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e Certidão negativa de antecedentes criminais e cível
emitida pela Secretaria ou Cartório distribuidor de feitos
da comarca onde possui domicílio, certidão de quitação
eleitoral;
e) Certidão de antecedentes fornecida por 02 (duas) Entidades de sua comunidade com firma reconhecida;
f) Ter reconhecida experiência no trato com crianças e
adolescentes, no mínimo 02 (dois) anos, comprovada por
declaração de entidades devidamente reconhecida e legalizada em que participa ou tenha participado, incluindo,
neste documento, todas as atribuições e atividades desenvolvidas pelo candidato na respectiva instituição.

Página 21

Art. 39. O processo de escolha para o Conselho Tutelar
ocorrerá com o número mínimo de 20 (dez) pretendentes
devidamente habilitado no município de Aracruz.
§1º Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a dez, o Conselho poderá suspender o trâmite do
processo de escolha e reabrir o prazo para inscrição de
novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos
novos conselheiros ao término do mandato em curso;
§2º Em qualquer caso, o Conselho deverá envidar esforços
para que o número de candidatos seja o maior possível,
de modo a ampliar as opções de escolha pelos eleitores e
obter um número maior de suplentes.

g) Estar disponível 24 (vinte e quatro) horas, obedecendo
à escala de revezamento que será elaborada pelos próprios Conselheiros Tutelares;

Art. 40. A posse dos Conselheiros Tutelares ocorrerá no
dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha.

h) Ter carteira de habilitação na categoria “B”;

§1º Para fins de unificação do processo de escolha, de que
trata esta Seção, prorrogar-se-á o mandato dos Conselheiros Tutelares que estiverem no seu exercício regular
no momento da aprovação desta Lei, não sendo possível a
redução de mandato dos Conselheiros.

i) Participar da capacitação para candidatos a conselheiros
tutelares, de caráter obrigatório, a ser ministrado pelo CMDCA antes do processo de escolha;
j) Após a capacitação o candidato passará por uma avaliação escrita e de conhecimentos sobre os direitos da criança e do adolescente, de caráter eliminatório, atingindo um
percentual de no mínimo 50% (cinquenta por cento);
k) Demonstrar conhecimento da Constituição Federal, artigos 5º, 205 a 208 e 226 a 229, da Lei Federal 8.069/90
e da presente Lei, bem como, conhecimentos básicos de
informática, português, redação e documentos oficiais, o
que será objeto de avaliação pelo Conselho de Direitos
através de prova de aferição de conhecimento, de caráter
eliminatório;
l) Apresentar laudo médico e psicológico para exercer suas
funções como conselheiro tutelar;
m) Não ter sofrido penalidade de perda de mandato de
conselheiro tutelar no período vigente;
IV – Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, regulamentar o registro dos candidatos,
a forma da eleição, estabelecer prazo para a impugnação
dos candidatos, a proclamação dos eleitos, cabendo também ao mesmo Conselho, empossar os membros eleitos,
do Conselho Tutelar, no prazo a ser estabelecido em resolução após a sua eleição, respeitando os prazos de impugnação estabelecidos pelo CMDCA.
V - É vedada qualquer propaganda eleitoral nos veículos
de comunicação social, ou a sua afixação em locais públicos ou particulares, admitindo-se somente a realização de
debates e entrevistas, em igualdade de condições.
§ 1º A divulgação das candidaturas será permitida através
da distribuição de impressos, indicando o nome do candidato bem como suas características e propostas, sendo
expressamente vedada sua afixação em prédios públicos
ou particulares.

§2º Os Conselheiros Tutelares na condição exposta no parágrafo acima não terão computado para fins de participação no processo de escolha subsequente que ocorrerá em
2015 o mandato exercido a partir do ano de 2013, sendo
permitida sua participação a partir da primeira eleição nacional unificada, nos termos da Resolução CONANDA nº
152/2012.

SEÇÃO V
DOS VENCIMENTOS E GARANTIAS ATRIBUÍDOS
AOS CONSELHEIROS TUTELARES
Art. 41. O exercício da função de Conselheiro Tutelar está
vinculado, para fins de contratação de serviço prestado, à
Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho – SEMDS.
O subsídio mensal dos membros do Conselho Tutelar, a
partir de 1º de janeiro de 2015, será de R$ 2.732,09 (dois
mil, setecentos e trinta e dois reais e nove centavos), pago
até o quinto dia útil do mês subsequente, devendo o Poder
Executivo garantir no seu orçamento anual valor correspondente, assegurado o reajuste anual, nos moldes e índices aplicáveis aos servidores públicos municipais.
§1º O exercício da atividade de Conselheiro Tutelar não
gera vínculo estatutário com a Municipalidade, não lhe
sendo aplicado o regime jurídico concernente ao servidor
público municipal.
§2º Sendo o Conselheiro funcionário público municipal,
fica-lhe facultado, em caso de remuneração, optar pelos
vencimentos e vantagens de seu cargo, vedada a acumulação de vencimentos.

§2º É vedada a propaganda feita através de camisetas,
bonés e outros meios semelhantes, bem como por alto
falante ou assemelhados fixos ou em veículos.

§3º Ao suplente é garantido o direito de receber a mesma
remuneração fixada ao titular, quando aquele se encontrar
no exercício da titularidade do Conselho.

§3º O período lícito de propaganda terá início a partir da
data em que forem homologadas as candidaturas, encerrando-se 02 (dois) dias antes da data marcada para o pleito.

§4º Aplicar-se-á, no que couber, em favor dos membros
do Conselho Tutelar a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), especialmente no que concerne à cobertura previdenciária, licença à gestante, licença-paternidade e gratificação natalina, mediante dotação orçamentária da Municipalidade, atendido o disposto no art. 134 do ECRIAD.

§ 4º No dia da votação é vedado qualquer tipo de propaganda, sujeitando-se o candidato que promovê-la a cassação de seu registro de candidatura em procedimento a
ser apurado perante o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

§5° Ao Conselheiro Tutelar será assegurado o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), ficando a cargo do Executivo Municipal proceder o recolhimento devido ao INSS.
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Art. 42. É assegurado ao Conselheiro Tutelar o direito de:
I – Cobertura Previdenciária;
II – Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3
(um terço) do valor da remuneração mensal;
III – Licença – maternidade;
IV – Licença – paternidade;
V – Gratificação Natalina.
Art. 43. Os recursos necessários à remuneração dos
membros do Conselho Tutelar serão originários do Executivo Municipal.
SEÇÃO VI
DOS DEVERES, VEDAÇÕES, IMPEDIMENTOS,
DA VACÂNCIA E PERDA DE MANDATO
DOS CONSELHEIROS
Art. 44. São deveres do Conselheiro na sua condição de
agente público, e conforme o previsto na Constituição
Federal de 1988, Lei Federal nº. 8.069/1990 Lei Federal nº
8.429/1992 e outras normas aplicáveis:
I – manter conduta pública e particular ilibada;
II – zelar pelo prestígio da instituição;
III – indicar os fundamentos de seus pronunciamentos
administrativos, submetendo sua manifestação à deliberação do colegiado;
IV – obedecer aos prazos regimentais para suas manifestações e exercícios das demais atribuições;
V – comparecer às sessões deliberativas do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, conforme dispuser o Regimento Interno;
VI – desempenhar suas funções com zelo, presteza e dedicação;
VII – declarar-se suspeitos ou impedidos, nos termos da
Resolução CONANDA nº 170/2014 e demais que a substituírem;
VIII – adotar, nos limites de suas atribuições, as medidas
cabíveis em face de irregularidade no atendimento a crianças, adolescentes e famílias;
IX – tratar com urbanidade os interessados, testemunhas,
funcionários e auxiliares do Conselho Tutelar e dos demais
integrantes de órgãos de defesa dos direitos da criança e
do adolescente;
X – residir no Município;
XI – prestar as informações solicitadas pelas autoridades
públicas e pelas pessoas que tenham legítimo interesse ou
seus procuradores legalmente constituídos;
XII – identificar-se em suas manifestações funcionais;
XIII – atender aos interessados, a qualquer momento,
nos casos urgentes.
Parágrafo único. Em qualquer caso, a atuação do membro do Conselho Tutelar será voltada à defesa dos direitos
fundamentais das crianças e dos adolescentes cabendolhe, com o apoio do colegiado, tomar as medidas necessárias à proteção integral que lhes é devida.
Art. 45. Sem prejuízo das demais disposições específicas
previstas na legislação, é vedado aos membros do Conselho Tutelar:
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I – receber, a qualquer título, e sob qualquer pretexto,
vantagem pessoal de qualquer natureza;
II – exercer outras atividades no horário de funcionamento dos Conselhos, de acordo com o art. 37, §1º, desta Lei;
III – utilizar-se do Conselho Tutelar para o exercício de
propaganda e atividade político-partidária;
IV – ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante o
expediente, salvo quando em diligência ou por necessidade do serviço;
V – opor resistência injustificada ao andamento do serviço;
VI – delegar a pessoa que não seja membro do Conselho
Tutelar o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade;
VII – valer-se da função para lograr proveito pessoal ou
de outrem;
VIII – receber comissões, presentes, ou vantagens de
qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
IX – proceder de forma desidiosa;
X – exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis
com o exercício da função e com o horário de trabalho;
XI – exceder no exercício da função, abusando de suas
atribuições específicas, nos termos previstos na Lei Federal nº 4.898/1965;
XII – deixar de submeter ao Colegiado as decisões individuais referentes a aplicação de medidas protetivas a crianças, adolescentes, pais ou responsáveis previstas nos artigos 101 e 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
XIII – descumprir seus deveres funcionais mencionados
no art. 44.
Art. 46. O membro do Conselho Tutelar será declarado
impedido de analisar o caso quando:
I – a situação atendida envolver cônjuge, companheiro
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive;
II – for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer dos
interessados;
III – algum dos interessados for credor ou devedor do
membro do Conselho Tutelar, de seu cônjuge, companheiro, ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive;
IV – tiver interesse na solução do caso em favor de um
dos interessados.
§1º O membro do Conselho Tutelar também poderá declarar suspeição por motivo de foro íntimo.
§2º O interessado poderá requerer ao Colegiado o afastamento do membro do Conselho Tutelar que considere
impedido, nas hipóteses desse artigo, cabendo ao órgão
decidir e apresentar resposta em tempo razoável, adequado ao caso.
Art. 50. Dentre outras causas estabelecidas na legislação
federal, a vacância da função de membro de Conselheiro
Tutelar decorrerá de:
I – renúncia;
II – posse e exercício em outro cargo, emprego ou função
pública ou privada remunerada;
III – aplicação de sanção administrativa de destituição da
função;
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IV – falecimento;
V – condenação por sentença transitada em julgado pela
prática de crime que comprometa sua idoneidade moral.
Art. 47. O Conselheiro Tutelar, a qualquer tempo, pode ter
seu mandato suspenso ou cassado, no caso de comprovado descumprimento de suas atribuições, prática de atos
considerados ilícitos, ou comprovada conduta incompatível
com a confiança e outorga pela comunidade, tudo a ser
apurado por meio de processo disciplinar que garanta o
contraditório e a ampla defesa.
§ 1º - Perderá o mandato o Conselheiro que:
I – For condenado por sentença irrecorrível, pela prática
de crime ou de contravenção ou pela prática de infrações
administrativas previstas na Lei 8.069/90;
II – Tiver 03 (três) ausências consecutivas injustificadas
ao trabalho ou 06 (seis) ausências alternadas num período
de 01 (um) ano.
§ 2º Deverá ser criada uma comissão de apuração para
instaurar sindicância para apurar eventual falta grave cometida por conselheiro Tutelar no exercício de sua função,
cuja composição assegurará a participação de membros
do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente em grau de paridade com
qualquer outro órgão ou setor. Esta comissão encaminhará a conclusão da sindicância à Plenária do Conselho, que
decidirá sobre a penalidade a ser aplicada, que poderá ser
advertência, suspensão não remunerada de 01 (um) a 03
(três) meses, e destituição da função.
§ 3º Verificadas as hipóteses previstas no presente artigo, o Presidente do Conselho Municipal declarará vago o
posto de Conselheiro, dando posse imediata ao respectivo
suplente.
Art. 48. São impedidos de servir no Conselho da mesma
Regional, marido e mulher, ascendente e descendente,
sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o
cunhado, tio e sobrinho, padrasto e madrasta e enteado.
Parágrafo único. Estende-se ao impedimento do Conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade Judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça de Infância e da Juventude, em exercício na
Comarca, foro regional ou distrital, local.
Art. 49. A função de membro do Conselho Tutelar exige
dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de
qualquer outra atividade pública ou privada.
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Art. 52. A advertência será aplicada, por escrito, nos casos de violação da vedação prevista no art. 48, incisos
IV, V, XII, XIII, e de inobservância dos dever funcional
previsto no art. 47 e demais leis, regulamentos e normas
internas, desde que não implique em imposição de penalidade mais grave.
Art. 53. A suspensão do exercício da função será aplicada
no caso de violação a norma prevista no art. 48, inciso VI,
bem como de reincidência das vedações punidas com advertência, não podendo exceder a 90 (noventa) dias e implicarão na suspensão da remuneração e direitos do cargo.
Art.54. A destituição da função ocorrerá nos seguintes casos:
I – condenação por crime ou contravenção penal incompatíveis com o exercício da função, com decisão transitada
em julgado;
II – abandono da função por período superior a 30 (trinta)
dias;
III – inassiduidade habitual injustificada;
IV – improbidade administrativa;
V – ofensa física, em serviço, a outro conselheiro tutelar,
servidor público ou a particular;
VI – conduta incompatível com o exercício do mandato,
mormente aquelas que dolosamente ferirem os direitos da
criança e do adolescente;
VII – exercício ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou atividades privadas;
VIII – reincidência em duas faltas punidas com suspensão;
IX– excesso no exercício da função, de modo a exorbitar
de suas atribuições, abusando da autoridade que lhe foi
conferida;
X – exercer ou concorrer a cargo eletivo;
XII – receber a qualquer título honorários no exercício de
suas funções, exceto os previstos por esta Lei;
XIV – utilização do cargo e das atribuições de conselheiro
tutelar para obtenção de vantagem de qualquer natureza,
em proveito próprio ou de outrem;
XV – acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas;
XVI – exercício de atividades político-partidárias.

SEÇÃO VII
DAS PENALIDADES E PROCEDIMENTO
DE APURAÇÃO DISCIPLINAR
Art. 50. São penalidades disciplinares imputáveis ao
membro do Conselho Tutelar:
I – Advertência;
II – Suspensão do exercício da função;
III – Destituição da função.
Art. 51. Na aplicação das penalidades, serão consideradas
a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos
que dela provierem para a sociedade ou serviço público,
as circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como os
antecedentes no exercício da função.

Art. 55. As denúncias deverão ser feitas por escrito, sendo
fundadas, serão objeto de apuração por meio de sindicância.
Art. 56. Havendo necessidade de Afastamento Preventivo,
este se dará na forma do Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz.
Art. 57. A aplicação das penalidades de suspensão do
exercício da função por mais de 30 dias e destituição da
função serão precedidas de sindicância e procedimento
administrativo disciplinar, regulado este último pelas previsões contidas no Estatuto dos Servidores Municipais de
Aracruz, assegurada a imparcialidade dos responsáveis
pela apuração e respeitados o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
Art. 58. Quando o fato descrito não representar infração
disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por
falta de objeto.
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SUBSEÇÃO I
DA SINDICÂNCIA
Art. 59. A autoridade administrativa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representado
pelo Presidente, que tiver ciência de qualquer irregularidade no Conselho Tutelar Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente é obrigada a promover, de imediato, sua
apuração sumária por meio de sindicância.
Parágrafo único. Se a irregularidade a ser apurada constituir também ilícito penal, deverá imediatamente oferecer
notícia de tal fato ao Ministério Público para a adoção das
medidas legais.
Art. 60. O procedimento de sindicância tem por finalidade
o levantamento de todos os dados e informações capazes
de esclarecer o fato irregular e de identificar, pessoas nele
envolvidas.
Art. 61. A sindicância não ficará adstrita ao rito determinado para o processo administrativo disciplinar, constituindo-se em averiguação que, concluída, servirá de fundamento para a imediata aplicação da pena ou, nos casos
das condutas a que se atribui a suspensão do exercício
da função por mais de 30 dias ou destituição da função,
para a instauração do processo administrativo disciplinar,
observado em qualquer das hipóteses o disposto nesta Lei,
em especial no § 2° do art.75.
Art. 62. A sindicância administrativa é de natureza reservada, constituindo falta grave qualquer infração do dever
legal de sigilo praticada por qualquer membro da Comissão de Sindicância ou qualquer outro servidor que de seu
teor tenha tomado conhecimento em razão de serviço.
SUBSEÇÃO II
DA INSTAURAÇÃO DA SINDICÂNCIA
Art. 63. São competentes para determinar a instauração
de sindicância o Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, sendo a
autoridade instauradora.
§ 1° Se o fato envolver a pessoa da Autoridade Instauradora, a instauração da sindicância caberá ao Vice-Presidente do CMDCA.
§ 2° Em caso de omissão ou negligência do Presidente do
CMDCA em que ocorreu a irregularidade, deverá o Vice-Presidente do CMDCA determinar a abertura de sindicância exigível.
§ 3° Em caso de omissão ou negligência do Presidente e
do Vice-Presidente do CMDCA em que ocorreu a irregularidade, deverá o Secretário Geral do CMDCA determinar a
abertura de sindicância exigível.
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§ 4° Em caso de envolvimento, omissão e negligência do
Presidente do CMDCA, do Vice-Presidente do CMDCA, do
Secretário Geral do CMDCA. A Plenária do CMDCA deliberará a nomeação de um conselheiro para assumir a Coordenação da instauração da sindicância.
Art. 64. A instauração da sindicância não impede a comunicação imediata à autoridade competente para adoção
das medidas acautelatórias, nos termos do diploma estatutário, a saber:
a) suspensão preventiva, se o afastamento do funcionário
for necessário para que este não venha a influir na apuração da falta, contudo, sem prejuízo de sua remuneração.
Art. 65. A sindicância será sempre instaurada por ato escrito e publicado no Diário Oficial do Município. Este ato
conterá:
a) cargo de autoridade instauradora da sindicância;
b) objetivo da sindicância;
c) designação da comissão que procederá à sindicância;
d) prazo para conclusão da sindicância;
e) local e data do ato e assinatura da autoridade que determinou a sindicância.
Art. 66. A sindicância será instaurada pela autoridade
competente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, que nomeará uma comissão de apuração da eventual falta grave cometida por conselheiro Tutelar no exercício de sua função,podendo ser prevista a participação de representantes do Conselho Tutelar, conforme
o artigo 47 da Resolução 170 do CONANDA.
Parágrafo único. Não poderão integrar a comissão de
sindicância os parentes até o segundo grau e o cônjuge
das pessoas envolvidas no evento objeto da sindicância.
Art. 67. Ao presidente da comissão da sindicância incumbe;
a) presidir, dirigir e coordenar os trabalhos de sindicância;
b) designar um funcionário para secretariar os trabalhos;
c) designar, dentre os membros da comissão,o seu substituto, na ocorrência de
eventuais impedimentos;
d) providenciar a convocação das pessoas envolvidas no
evento objeto da sindicância;
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e) qualificá-las e inquiri-las, reduzindo a termo suas declarações;

b) nome e qualificação das pessoas suspeitas de sua autoria;

f) determinar ou autorizar diligências, vistorias, juntada
de documentos e quaisquer

c) nome e qualificação das pessoas que o testemunharam
ou que possam, de alguma forma, trazer esclarecimentos
à apuração do fato;

outras providências consideradas necessárias;
g) determinar a elaboração e o encaminhamento de expedientes;
h) numerar e rubricar as folhas dos autos;
i) encaminhar à autoridade instauradora os autos da sindicância com o relatório final.

d) especificação das características dos bens em caso de
seu desaparecimento, desvio, danificação ou uso indevido;
e) em caso de habitualidade de evento, informação sobre
se ela resulta de deficiência de pessoal, de precariedade
de medidas de segurança ou de controle.
Art. 71. De posse dessas informações preliminares deverá
a comissão;

Art. 68. Aos outros membros caberá:
a) atender às determinações do presidente no tocante aos
trabalhos de sindicância.
b) assessorar os trabalhos gerais da comissão;
c) sugerir medidas no interesse da sindicância;
d) elaborar e encaminhar expedientes;

a) proceder a um exame visual do local do evento, lavrando o respectivo termo de diligência;
b) solicitar as perícias técnicas que se fizerem necessárias,
nos termos do art. 17 e seus parágrafos;
c) ouvir as demais pessoas relacionadas com o evento:
a autoridade que ordenou a sindicância, quando conveniente; o suspeito, se houver; os servidores; os empregados de companhias prestadoras de serviços; os estranhos
eventualmente ligados ao fato.

e) participar de diligências e vistorias;
f) substituir o presidente nos seus eventuais impedimentos;
g) assistir aos atos da sindicância e assiná-los juntamente
com o presidente.

§ 1º A qualificação do informante e das pessoas envolvidas na irregularidade objeto da sindicância deverá conter:
nome completo, filiação, identidade, CIC, cargo efetivo ou
emprego, cargo em comissão, matrícula, órgão de lotação
e respectivos endereço e telefone, residência e telefone
e, ainda, quaisquer outras referências consideradas de interesse pela comissão de sindicância. Em se tratando de
pessoas estranhas aos Quadros do Município, a qualificação deverá ser, também. a mais completa possível.

SUBSEÇÃO III
DOS TRABALHOS DA SINDICÂNCIA
Art. 69. O trabalho de sindicância deverá constituir um
procedimento informativo da irregularidade ocorrida. Em
consequência, todo o material coligido pela comissão retratará o fato em sua inteireza, de modo claro e preciso.
Com esse objetivo serão conduzidos os trabalhos da apuração sumária, orientando-se a comissão através destas
normas regedoras.
Art. 70. Ao iniciar os trabalhos da apuração deverá a comissão ouvir, preliminarmente, o informante, reduzindo a
termo suas declarações, que deverão conter:
a) dia, hora, local e descrição pormenorizada do evento;

§ 2° Aplicam-se a sindicância as disposições do processo
administrativo disciplinar relativos ao contraditório e a ampla defesa, inclusive quanto a citação do indiciado, que se
dará por mandado expedido pelo presidente da comissão
para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias,
assegurando-se-lhe vista do processo na repartição (Constituição Federal, art. 5°, inc. LV, e Lei n° 8.112/90, arts.
145, par. único, cc 152 e 161, § 1°).
§ 3° Não apresentando, o indiciado, defesa no prazo legal,
será considerado revel, caso em que a comissão nomeará
defensor dativo para defendê-lo.
§4° O defensor dativo nomeado terá o prazo de 05 (cinco)
dias, contados a partir da ciência de sua designação, para
oferecer a defesa.
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SUBSEÇÃO IV
DOS PRAZOS
Art. 72. A sindicância, com o relatório final, não poderá
exceder o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
prorrogável uma única vez até 10 (dez) dias corridos; em
caso de força maior, ainda que não tenha sido recebido o
laudo pericial ou sua complementação.
Parágrafo único. O pedido de prorrogação de prazo deverá ser encaminhado à autoridade instauradora com uma
antecedência mínima de 3 (três) dias, justificados por escrito os motivos do pedido.
SUBSEÇÃO V
DO PROCEDIMENTO DA APURAÇÃO SUMÁRIA
Art. 73. O procedimento da apuração sumária terá forma
própria e peculiar, com atos digitados, e se constituirá em
sindicância. Seus atos conterão em original:
a) o ato de instauração de sindicância;
b) termos de declaração;
c) termos de reconhecimentos;
d) termos de acareação;
e) termos de diligência;
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§ 2° Se o laudo pericial for incompleto ou não contiver elementos informativos suficientes, deverá a comissão sindicante solicitar ao perito a sua complementação.
Art. 76. Os termos de diligência conterão o nome do responsável por ela, sua finalidade, indicação do local em que
foi realizada, qualificação do informante e todas as ocorrências, inclusive mencionando documentos recolhidos e
informações obtidas.
Art. 77. Os documentos anexados aos autos da sindicância, sejam de que procedência forem, terão seu conteúdo
examinado e feitas, se necessárias, as retificações em termo à parte, pela comissão.
Parágrafo único. O exame dos documentos objetiva a retificação de nomes e demais dados da qualificação das
pessoas envolvidas no evento ou quaisquer outras que se
fizerem necessárias.
Art. 78. É imprescindível que os documentos anexados
aos autos da sindicância sejam legíveis e, se possível, originais.
Art. 79. Se, no curso da sindicância, ficar evidenciada a
existência de falta praticada por conselheiro elegido, a comissão oficiará, de imediato, à autoridade instauradora,
comunicando este fato e juntando peças que julgar necessárias, para as providências de que trata a mesma.
Art. 80. O relatório é a peça final da sindicância e deverá
ser apresentado dentro do prazo legal, comprovada ou não
a existência do fato ou da autoria. Sua elaboração será
criteriosa e objetiva, de caráter expositivo, e conterá, exclusivamente, de modo claro e ordenado:

t) documentação;
g) laudo pericial;
h) relatório.
Art. 74. Os termos da declaração conterão a qualificação
completa do informante e demais pessoas envolvidas no
fato, definida a posição de cada uma na sindicância, e o
relato objetivo dos esclarecimentos prestados, seguidos
da data e da assinatura das pessoas presente. As demais
folhas em que foram tomados os termos deverão ser rubricadas pelo interrogando.
Art. 75. Os termos da acareação e do reconhecimento
serão igualmente pormenorizados.
§ 1° A acareação e o reconhecimento, bem como o laudo
pericial, só serão imprescindíveis quando o imediatismo de
sua realização for necessária para o resguardo de situação
passível de modificações com o decurso do tempo.

a) breve relato do fato, desde a sua ocorrência até a instauração da sindicância;
b) narrativa do que foi feito para apurar o fato, nela incluídas as medidas tomadas pela comissão para sua elucidação;
c) referência às provas colhidas, com indicação do provável autor do ilícito.
Parágrafo único. Deverá o relator abster-se de quaisquer
observações ou conclusões de cunho jurídico ou legal, deixando à autoridade competente a capitulação das eventuais transgressões disciplinares previstas no Estatuto.
Art. 81. Recebido o relatório, caso tenha sido configurada
a irregularidade e identificado o autor, o Presidente do CMDCA, deverá convocar uma assembleia programada para
fins de deliberação em plenária, do procedimento a ser
estabelecido.
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§ 1° A assessoria Jurídica terá o prazo de 8 (oito) dias
corridos para se pronunciar quanto à adequação da pena
aplicável ou propor à autoridade superior a remessa dos
autos da sindicância, em original, para instauração de inquérito administrativo.

§ 2° Confirmada a ocorrência de irregularidade, sem identificação do autor, caberá, também, incontinenti, a remessa do expediente original à autoridade superior com proposição para a instauração de inquérito administrativo.

§ 3° O arquivamento da sindicância será de responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente-CMDCA.

Art. 82. Fazem parte integrante destas normas regedoras
os modelos que se seguem em anexo, de números I a IX.
Art. 83. Aplicam-se, quanto ao procedimento administrativo disciplinar, as previsões contidas na Lei Municipal nº.
2.898/2006, de 31 de março de 2006, (Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz).
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ANEXO
MODELOS INTEGRANTES DAS
NORMAS DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA

MODELO I
ATO DE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA
E DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO
O .......................... (cargo da autoridade instauradora)
........................, no uso da atribuição que lhe confere o art 5° das NORMAS REGEDORAS DA SINDICÂNCIA
ADMINISTRATIVA, aprovadas pelo Resolução nº ..............
de .................... de .........................de 2 .............. ,
R E S O L V E instaurar sindicância para apurar irregularidade, objeto de .......................(indicar procedência e
data da informação: ofício, carta, comunicação verbal etc)
........................ , designando para procedê-la, no prazo
de ....................... dias, contados da data da publicação,
Comissão integrada pelos servidores ............. sob a presidência do primeiro.
Local, data
Assinatura da autoridade instauradora

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
MODELO II
Art. 84. Tendo em vista o advento da Lei Federal nº
12.696, de 25 de julho de 2012, e as necessidades de
adequação as novas regras de mandato, fica excepcionalmente prorrogado o mandato dos atuais conselheiros até a
data de 09 de janeiro de 2016, quando serão empossados
os novos conselheiros tutelares, após a eleição unificada
prevista na Lei Federal, que ocorrerá no primeiro domingo
do mês de outubro do ano de 2015.
Art. 85. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente publicará, ao final de cada exercício, o balancete geral de suas atividades.
Art. 86. Os atos deliberativos do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente deverão ser publicados nos Órgãos Oficiais e/ou na Imprensa local, seguindo
as mesmas regras dos demais atos do Executivo. A aludida
publicação deverá ocorrer na primeira oportunidade subsequente à reunião do Conselho Municipal.
Art. 87. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário,
em especial a Lei n° 1.623/1993, a Lei n° 2.441/2002, a
Lei n° 3.172/2008 e a Lei n° 3.494/2011.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Dezembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO
O Presidente da Comissão de Sindicância designado por
ato nº .......................... , de ............... de ..............
.................... de 20 ..................... Ilmo. Sr .............
....................... (cargo da autoridade instauradora) .....
............................ , convoca o … .............................
........... (cargo, referência, quadro, nome e matrícula) ..
.................................................. para comparecer na
................................(endereço do local onde funciona
a sindicância) ..................................... nesta cidade,
às ............. horas do ................... (dia, mês e ano)
........................ , a fim de prestar declarações.
Local e data
Assinatura do Presidente da Comissão

MODELO III
TERMO DE DECLARAÇÃO
Aos .................................(dia, mês e ano por extenso)
......................................, ........................................
......... (nome e qualificação completos do declarante, de
acordo com o exigido pelas Normas Regedoras da Sindicância Administrativa), compareceu perante a Comissão
de Sindicância abaixo - assinada e, sobre os fatos relacionados com a presente apuração, inquirido respondeu: .…
................................................................................
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..............................................................................
..............................................................................
............................................(reproduzir, reduzindo a
termo, o que for declarado, fazendo, inclusive, todas as
perguntas necessárias).

Nada mais disse nem lhe foi perguntado, do que, para
constar, lavrei este termo, que vai por mim assinado e
por todos os presentes a este ato.

Assinatura dos presentes
ao ato e do Secretário

Na ocasião (utilizar uma das duas hipóteses cabíveis)
a) foi (foram) reconhecido(s) como sendo a(s) pessoa(s)
que ...................................................................….....
................................................................................
b) não foi (foram) reconhecido(s) como sendo a(s) pessoa(s)que ................................................................
...............................................................................
................................................................................
................................................................................
Assinatura dos presentes
ao ato e do Secretário

MODELO VI

MODELO IV

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTO

TERMO DE ACARIAÇÃO

Aos .............................. (dia, mês e ano por extenso)
......................... a Comissão de Sindicância promoveu
acareação entre:
1° acareado ....................................... (nome e qualificação e quaisquer outros dados) .................................
2° acareado ....................................... (nome e qualificação e quaisquer outros dados) .................................
3° acareado ...................................... (nome e qualificação e quaisquer outros dados) .............................etc.
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Aos ....................................... (dia, mês e ano por extenso) ................................ juntei aos presentes autos
.............................(mencionar o documento) ...............
................................................................................
Do que, para constar, lavrei o presente termo que vai por
mim assinado.
Assinatura do Secretário

Pelo 1° acareado foi dito que: ................................
(qualificação e quaisquer outros dados) .........................
Pelo 2° acareado foi dito que: .........................(reproduzir, reduzindo o termo que foi dito) ..............................
..............
Pelo 3° acareado foi dito que: ................................
(qualificação e quaisquer outros dados) .......................
...............etc,
Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, do que, para
constar, lavrei este termo, que vai por mim assinado e
por todos os presentes a este ato.

MODELO VII
OFÍCIO SOLICITANDO PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PARA CONCLUSÃO DE SINDICÂNCIA
Oficio n° ......................... de ..................... de ...........
...................................................... de 20 ................
DO:
AO:

Assinatura dos presentes

ASSUNTO: Prorrogação de prazo. Referência: Processo n°
................................................................................

ao ato e do Secretário

Ato de .......................................................................
Senhor (Cargo em Comissão da Autoridade Instauradora).

MODELO V
TERMO DE RECONHECIMENTO

Aos ...........................(dia, mês e ano por extenso)
............................... perante a Comissão de Sindicância compareceu (eram) ......................... (nome e
quaisquer dados necessários) ..............................., a
fim de se proceder ao ato de reconhecimento de (dos)
..........................(nome e quaisquer dados necessários)

Solicitamos a V. Sa., nos termos do art. 14 das Normas Regedoras da Sindicância Administrativa (Res. nº ................
/ ....... ), prorrogação por 8 (oito), dias do prazo para conclusão dos Trabalhos da Sindicância em epígrafe, à vista
dos seguintes motivos: (esclarecer os motivos).
Atenciosamente
Assinatura da Comissão
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MODELO VIII
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Histórico - Constada informação de fls ............... , subscrito por ..............(nome do informante) ..................
e endereçada ..................................(nomenclatura do
cargo e endereço da repartição) .................................
................... Que ...................................(fazer relato
da irregularidade,tal como consta da informação) ...........
.................................

TERMO DE ENCERRAMENTO
Aos ................................. (dia, mês e ano por extenso)
......................... , tendo sido cumpridas todas as formalidades legais pertinentes à presente Sindicância, a Comissão considerou encerrados os seus trabalhos, contendo os
autos .............. folhas devidamente numeradas e rubricadas, pelo que passou à elaboração do Relatório.

Fatos e provas - Do que nos foi possível apurar verificase: (relatar todo o ocorrido, observando o disposto nos
arts. 12, 13 e 19 das Normas Regedoras da Sindicância
Administrativa, destacando a participação de cada um dos
envolvidos, quando for o caso).

Assinatura da Comissão

Conclusão - De todo o exposto concluímos que: (utilizar
uma das seguintes hipóteses, tendo em vista o resultado
da sindicância)

MODELO IX
RELATÓRIO

a) foi comprovada a irregularidade e identificado o seu autor, razão por que submetemos o expediente à consideração de V. Sa., para as providências cabíveis.

DA: Comissão de Sindicância

b) foi comprovada a irregularidade, não tendo sido, entretanto, identificado o seu autor, razão por que sugerimos a
V. Sa., seja a sindicância submetida à autoridade competente.

AO: (Autoridade instauradora)
ASSUNTO: Relatório de Sindicância.
Ref. Processo nº

c)
não
procede
a
informação
constante
do
............................. (indicar procedência e data da informação: oficio, carta, comunicação verbal etc.) ..........
.................................... razão por que, submetemos o
expediente a V. Sa.

Ato de .....................
llmo Sr .................................... (cargo da autoridade
instauradora) .............................................................

Local e data

Designada por Ato em epígrafe para proceder à apuração
dos fatos relacionados com (mencionar a irregularidade),
vem esta comissão apresentar a V. Sa. o relatório dos trabalhos da sindicância realizada.

Assinatura da Comissão

LISTA ANTIGUIDADE DOS PROCURADOES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ DE 1° CATEGORIA

Publicação Nº 31368

LISTA DE ANTIGUIDADE DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ DE 1ª CATEGORIA – ART. 42 DA LEI MUNICIPAL Nº
3.334/2010
CLASSIFICAÇÃO

PROCURADOR
MUNICIPAL

TEMPO DE
SERVIÇO NA
CARREIRA

TEMPO DE
SERVIÇO
PÚBLICO
MUNICIPAL

TEMPO DE
SERVIÇO
PÚBLICO EM
GERAL

TEMPO DE
SERVIÇO
PÚBLICO
TOTAL

DATA DE
NASCIMENTO

SITUAÇÃO
FUNCIONAL

1

Anita Gros da Silva Tozzi

1157

-

560

1717

11/11/1981

Estável

2

Larissa Chiabay Medeiros
Favarato

1155

125

-

1280

16/03/1986

Estável

3

Fernando Favarato Denti

1155

57

-

1212

15/07/1985

Estável

4

Roberta Fabres

1150

-

-

1150

31/03/1987

Estável

5

Lucas Gava Figueredo

1139

-

-

1139

10/06/1986

Estável

6

Elizete Ferreira Pimentel

1129

7076

-

8205

17/12/1957

Estável

7

Guilherme Travaglia Loureiro

1128

-

698

1826

28/02/1984

Estável

8

Icaro Dominisini Correa

1128

-

-

1128

01/02/1981

Estável

9

Pedro Henrique de Mattos
Pagani

1124

-

-

1124

03/03/1985

Estável

Carolina Boff Bermudes

1114

-

84

1198

11/11/1985

Estável

10
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11

Diego Gaigher Garcia

1114

-

-

1114

01/02/1984

Estável

12

Elisa Ottoni Passos

1110

-

1487

2597

08/02/1981

Estável

13

Amanda Salume Bringhenti
Loureiro

1106

-

95

1201

04/08/1983

Estável

14

Lucas Christovam de Oliveira

1096

-

971

2067

21/06/1986

Estável

15

Ariane Maia Guimarães

828

-

-

828

30/09/1985

Estágio
Probatório

16

Moises Sassine El Zoghbi

305

-

1865

2170

24/08/1977

Estágio
Probatório

17

Neuzadir Loureiro Devens

-

517

6274

6791

25/02/1951

Cedida ao
Estado do
Espírito
Santo

* Referência temporal: Julho de 2015
* Referência Legislativa: Art. 42 da Lei Municipal nº 3.334/2010.

Aracruz/ES, 03 de Dezembro de 2015
Américo Soares Mignone
Procurador Geral do Município de Aracruz

PORTARIA Nº 13509

Publicação Nº 31437

PORTARIA Nº 13.509, DE 02/12/2015.
CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE E PRORROGAÇÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS
TERMOS DO ARTIGO Nº 392 DA CLT – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E A LEI Nº 3.469, DE 25/08/2011.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder 120 (cento e vinte) dias de Licença Maternidade as Servidoras abaixo descritas:
Nome

Matr.

Período

Processo

Claudia Oliveira do Rosário

26388

16/11/2015 a 14/03/2016

16426/15

Aline Ferreira

26642

16/11/2015 a 14/03/2016

16390/15

Art. 2º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias a Licença concedida as Servidoras abaixo descritas:
Nome

Matr.

Período

Processo

Claudia Oliveira do Rosário

26388

15/03/2016 a 13/05/2016

16426/15

Aline Ferreira

26642

15/03/2016 a 13/05/2016

16390/15

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 16/11/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Dezembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 13510

Publicação Nº 31439

PORTARIA Nº 13.510, DE 02/12/2015.
REVOGA PORTARIA Nº 12.653, DE 24/02/2014.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
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Art. 1º Nomear o Senhor YAGO ROSSATO MACHADO, Matrícula 26639, em substituição a Bruno César de Oliveira
Golfeto, Matrícula nº 22402, representante da SEMDE –
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para compor
a COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE
ARACRUZ – COMDEA, nomeada através da Portaria nº
13.132/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04/11/2015.

RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 12.653, de 24/02/2014, que
colocou à disposição da Prefeitura Municipal da Serra a
Servidora HELCIA SILVA DE OLIVEIRA, Matrícula nº 7492,
em permuta com a Professora RAQUEL GUIMARÃES CASTIGLIONI GORZA, Matrícula 26037, de acordo com o Processo nº 15295/2015, a partir de 01/02/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Dezembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Dezembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DA ATA 152/2014

Publicação Nº 31367

RETIFICAÇÃO
Com relação ao extrato publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM/ES (Publicação n° 29305, Edição n° 384)
no dia 12/11/2015, referente ao Comunicado de adesão
a Ata de Registro de Preços n° 152/2014, processo
administrativo nº 13.893/2015.
ONDE SE LÊ:

PORTARIA Nº 13511

Publicação Nº 31440

PORTARIA Nº 13.511, DE 02/12/2015.
SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ARACRUZ – COMDEA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAISE
TENDO EM VISTA O QUE DISPÕE A LEI Nº 2.969/2011, LEI
3.888/2015 E DECRETO Nº 29.023/2015.

VALOR TOTAL DA ADESÃO: R$ 29.990,16 (vinte e nove mil
e novecentos e noventa reais e dezesseis centavos);
LEIA-SE:
VALOR TOTAL DA ADESÃO: R$ 510.218,95 (quinhentos e
dez mil e duzentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos).
Aracruz/ES, 03 de Dezembro de 2015.
João Cleber Bianchi

RESOLVE:

Secretário Municipal de Obras e infraestrutura

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
ADESÃO A ATA DE N° 007/2014 DO MINISTÉRIO DA
DEFESA

Publicação Nº 31419

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 007/2014 DO
MINISTÉRIO DA DESFESA-COMANDO DO EXÉRCITO-COMANDO MILITAR DO PLANALTO-BATALHÃO DA GUARDA
PRESIDENCIAL.
O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Aracruz- ES no uso de suas atribuições torna público
a Adesão a Ata do Sistema de Registro de Preço de n°
007/2014 oriundo do Pregão Eletrônico de n° 007/2014 do

Ministério da Defesa-Comando Militar do Planalto-Batalhão
da Guarda Presidencial com fulcro no Artigo 22, § 1°, do
Decreto Presidencial de n° 7.982 de 23 de Janeiro de 2013
e no Decreto Municipal de N° 19.749 de 04 de Agosto
de 2009 referente a aquisição de Estrutura (Arquivo)
Deslizante em favor da empresa HUFFIX AMBIENTES
EMPRESARIAIS IND. E COM. MOVEIS” no valor total de R$
117.432,00. O processo é o de número 220/2015.
Robson Lopes Fracalossi
Diretor Geral do SAAE
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TOMADA DE PREÇO Nº 13/2015

Publicação Nº 31374

1º ADENDO DA
TOMADA DE PREÇOS
013/2015
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES,
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria SAAE ARA 127/2015, torna público
para o conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO DE
VALORES da Planilha Orçamentária e Cronograma Físico
Financeiro, permanecendo inalteradas as demais condições do edital.
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OBJETO: Contratação de empresa especializada para
Execução dos Serviços do Sistema de Esgotamento
Sanitário do Bairro Santa Marta Localizado no Distrito de
Barra Do Sahy em Aracruz/ES, compreendendo Construção
de Elevatória e Redes de Esgoto. O ADENDO estará à disposição dos interessados no site: www.saaeara.com.br/
licitacao. Maiores informações poderão ser obtidas através
do telefone (27) 3256-9408 e 3256-9440 ou através do
e-mail licitacao@saaeara.com.br.
Victor Matheus Bonifacio Alves
Presidente da CPL do SAAE

Castelo
Prefeitura
ABERTURA DE PROPOSTA TP 10/2015

Publicação Nº 31398

CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE
ENVELOPE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2015
A Prefeitura Municipal de Castelo, face os princípios da
economia e da eficiência convoca as empresas LANCE
LTDA EPP, SAN MARCO CONSTRUTORA LTDA – ME,
PILLARES INCORPORADORA LTDA e ART CONSTRUTORA LTDA ME para abertura do envelope de proposta,
no dia 09/12/15 as 9:00 hs, tendo em vista renúncia por
escrito de interposição de recurso das empresas Pillares
Incorporadora LTDA e Montanha Construtora LTDA EPP.
Informações pelo telefone (28) 3542-8514.
Castelo-ES, 03/12/2015.

técnica e financeira oara aquisição de material de consumo, pagamento de equipe de referência e contratação de
pessoa jurídica para a Instituição de Longa Permanência
para Idosos (ILPI), visando a melhoria de qualidade dos
40 (quarenta) idosos institucionalizados, de acordo com o
processo nº 009623/2015, oriundo da Secretaria Municipal
de Assistência Social.
PRAZO: A CONVENIADA se obriga a realizar o objeto deste convênio, com início das atividades na data da publicação do contrato com término em 31 de dezembro de
2015, podendo ser rescindido a qualquer tempo, mediante
acordo das partes e comunicação prévia de no mínimo 30
(trinta) dias.
RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros a serem disponibilizados pelo Município correrão a conta de
dotações orçamentárias próprias, da seguinte maneira:
Dotação Orçamentária nº 0100020824400342.097, Elemento de Despesa nº 33504300000 , Fonte de Recursos
nº 1399, Ficha nº 423.
VALOR: O valor do presente convênio é de R$ 79.800,00
(setenta e nove mil reais).

Jair Ferraço Junior
Castelo/ES, 03 de npvembro de 2015.

Prefeito Municipal

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

CONVÊNIO Nº 31/2015 - ILPI VILA FELIZ ANTONIO
SERGIO DE TASSIS

Publicação Nº 31393

CONVÊNIO Nº.: 31/2015
PROCESSO Nº.: 009623/2015
CONVENENTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO.

Prefeito Municipal de Castelo

DECRETO 14.240

Publicação Nº 31369

DECRETO Nº 14.240, DE 02 DE DEZEMBRO DE
2015.

CONVENIADO: INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – VILA FELIZ ANTÔNIO SÉRGIO
DE TASSIS.

EXONERA FUNCIONÁRIO DO QUADRO ÚNICO DO
MUNICÍPIO DE CASTELO.

OBJETO: O presente Convênio celebrado entre o Poder Executivo Municipal e a INSTITUIÇÃO DE LONGA
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – VILA FELIZ ANTÔNIO SÉRGIO DE TASSIS, tem por objeto a cooperação

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 53, Inciso I, da Lei Orgânica Municipal;
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• Considerando o que consta no processo nº 012.830/
2015, de 17 de novembro de 2015;
D E C R E T A:

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se às disposições em contrário.

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o Servidor Público Municipal, o Sr. ALDREN THOMAZINI FALÇONI, do cargo efetivo de Técnico em Agropecuária, nomeado através
do Decreto nº 7.683/2008, de 07 de agosto de 2008, a
partir de 17 de novembro de 2015.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de novembro de
2015.
GABINETE DO PREFEITO, 02 de dezembro de 2015.
JAIR FERRAÇO JUNIOR
Prefeito Municipal

DECRETO 14.241
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Publicação Nº 31370

DECRETO Nº 14.241, DE 02 DE DEZEMBRO DE
2015.
FIXA VALORES PARA LANÇAMENTO DA TAXA DE
LIMPEZA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Município de Castelo, e tendo em vista o disposto
no Art.362 da Lei n° 2.357 de 28 de dezembro de 2005,
Art. 15 da Lei nº 2.614, de 28 de dezembro de 2007 e
tendo em vista o que consta no Processo nº 009232, de
14 de agosto de 2015,
D E C R E T A:
Art. 1° Ficam fixados os valores que servirão para apuração da base de cálculo para o lançamento da Taxa de
Limpeza para o exercício de 2016, conforme abaixo:
I- Custo Anual dos Serviços de Limpeza Pública
a) R$ 2.688.867,17 (dois milhões, seiscentos e oitenta
oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dezessete
centavos);
II- Número Total de Unidades Imobiliárias Tributáveis
a) R$ 9.968 (nove mil, novecentos e sessenta e oito);

GABINETE DO PREFEITO, 02 de dezembro de 2015.
JAIR FERRAÇO JUNIOR
Prefeito Municipal

EDITAL Nº 004/2015

Publicação Nº 31378

EDITAL N.º 004 DE 1º DE DEZEMBRO DE 2015
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da
atribuição legal que lhe foi conferida pela Lei Municipal Nº
1.805/98, modificado pela Lei Nº 1.833/98 e o Decreto Nº
11.740 de 02 de janeiro de 2013, considerando as decisões proferidas pela comissão de elaboração deste edital,
faz saber que fará realizar Processo Seletivo Simplificado nos dias 10 e 11 de dezembro do corrente ano,
para contratação de Motorista para atendimento de
Transporte Escolar no ano de 2016, em caráter excepcional e por tempo determinado, na forma da legislação
vigente e mediante o disposto neste Edital.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. DA ELABORAÇÃO DO EDITAL:
1.1. A elaboração do presente edital deu-se por decisão
da maioria dos componentes da Comissão, formada pelos
membros:
1.1.1. A Secretária Municipal de Educação, na pessoa de
Devani Sossai Nicoli;
1.1.2. Um (01) representante do Setor Jurídico da SEME,
na pessoa de Sabrina Giori de Farias;
1.1.3. Dois (02) representantes do Setor de transporte da
SEME, na pessoa de Juliano Espíndula e Carla Vanessa da
Silva;
1.1.4. Um (01) representante do Setor de Informática da
SEME, na pessoa de Alexandre Pin Alves.
1.4.5. Cinco (05) representantes do Setor Pedagógico da
SEME, nas pessoas das pedagogas Izabel Cristina Clipes
Stoffle, Lucimere Salvador Clipes, Marli Cossete Laquini
Schettino, Nágela Guizardi Cogo e Renata Maziole Ragazi
Casagrande.
1.2. Compete à Comissão do Processo Seletivo:

III- Valor “K”= Valor Fixo

1.2.1. Coordenar todo o processo de inscrição, de classificação, de divulgação e chamada dos candidatos, de acordo
com os critérios estabelecidos neste Edital;

a) R$ 269,75 (duzentos e sessenta e nove vírgula setenta
e cinco).

1.2.2. Fazer mapeamento de vagas e seu prazo de
vigência.
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DO PROCESSO SELETIVO
2. DO OBJETO:
2.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção
e contratação em caráter temporário de Motorista, para a
atuação na Secretaria Municipal de Educação – Setor de
Transporte Escolar.
2.2. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este
Edital, seus anexos, Editais Complementares e posteriores
retificações, caso existam, e sua operacionalização caberá
à Secretaria Municipal de Educação, através da Comissão
de Organização constituída.
2.3. Os candidatos classificados e não convocados para
as vagas ofertadas serão considerados remanescentes,
compondo um Cadastro de Reserva e poderão ser chamados dentro do período de vigência do Processo Seletivo,
de acordo com critérios de necessidades, conveniência e
oportunidade.
3. DAS INSCRIÇÕES:
3.1. As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria Municipal de Educação de Castelo - SEME, localizada na Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro
São Miguel, Município de Castelo, Estado do Espírito
Santo, no horário de 07h00min às 11h00min e das
13h30min 16h00min, nos dias 10 e 11 de dezembro
de 2015.
3.2. São requisitos para inscrição:
3.2.1 Ser, o candidato, brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal, além
de encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e
políticos;
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3.2.10. Apresentação de cópia da Carteira Nacional de
Habilitação, categoria D ou E;
3.3. Será permitida a inscrição por procuração, assumindo
o candidato outorgante total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador;
3.4. O candidato deverá apresentar documento original e
cópia, para conferência no ato da inscrição;
3.5. Em hipótese alguma será efetuada a inscrição com
pendências de documentos;
3.6. As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Município de Castelo, através da Secretaria Municipal
de Educação, do direito de excluí-lo do Processo Seletivo
se o preenchimento for feito com dados incorretos, emendados ou rasurados, bem como se constatado posteriormente serem inverídicas as referidas informações.
3.7. Sob nenhuma hipótese serão recebidos documentos
fora do período estipulado para inscrições.
3.8. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e
na aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital, não cabendo, portanto, alegação de desconhecimento.
4. DAS VAGAS E DAS CARACTERÍSTICAS DO CARGO:
4.1. O cargo e requisitos constam do quadro a seguir:

CARGO

VENCIMENTOS

N°
VAGAS

CARGA
HORÁRIA

3.2.2. Preencher devidamente a Ficha de inscrição - Anexo 01 - contendo dados pessoais do candidato e entregá-la
assinada no local das inscrições;
3.2.3. Possuir habilitação exigida para o cargo e demais
qualificações requeridas no processo seletivo quando da
contratação.
3.2.4. Conhecer as exigências estabelecidas neste edital e
estar de acordo com estas;
3.2.5. Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos
e remuneração, prevista no inc. XVI e §10, ambos do art.
37 da CRFB/88;

MOTORISTA

Padrão I

03

R$ 857,34

(três)

44 horas
semanais

REQUISITOS

Ser motorista devidamente habilitado com Carteira
Nacional de Habilitação Categoria D
ou E.
e
Formação Mínima:
4ª série do Ensino
Fundamental concluída

3.2.6 Possuir idade mínima de 18 anos de idade;
3.2.7. Apresentação de cópia da Carteira de Identidade ou
documento de identificação pessoal com foto;

4.2. A jornada de trabalho será de 44 (quarenta e quatro)
horas semanais.

3.2.8. Apresentação de cópia do CPF;
3.2.9. Apresentação de Comprovante de Escolaridade de
conclusão de no mínimo, a 4ª série do Ensino Fundamental. (Diploma, Histórico Escolar ou Certidão de Escolaridade);

4.3. A descrição do cargo consta do ANEXO II deste edital.
5. DO PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO:
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5.1. O Processo Seletivo será realizado em etapa única,
que consistirá em Prova de Títulos, sendo de caráter classificatório, conforme requisitos exigidos no item 5.4.
5.2. O candidato convocado poderá desempenhar suas
funções em uma das linhas/roteiros em que estão situadas
as Unidades de Ensino da Rede Municipal.
5.3. A Administração não se responsabiliza pelos custos
com o deslocamento do contratado até o local em que executará o serviço, bem como tal despesa deverá correr por
conta e risco do motorista contratado.
5.4. Considerar-se-ão os critérios de pontuação, quanto
aos seguintes itens:
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público deverá ocorrer por meio de declaração expedida
pelo Departamento de Recursos Humanos.
6.3.1. Para fins de comprovação de experiência profissional do Setor privado, em nenhuma hipótese será aceito
outro tipo de documento, que não a Carteira de Trabalho
e Previdência Social ou Contrato de Trabalho/Prestação de
Serviço.
6.4. Todos os candidatos inscritos terão seu nome inscrito,
automaticamente, na lista geral de classificação, de acordo
com sua pontuação.
7. DO DESEMPATE:
7.1. Nos casos de empate na classificação, o desempate
obedecerá à seguinte ordem de prioridade:

NATUREZA DO TÍTULO

PONTUAÇÃO

1. Cursos para Transporte Escolar e/ou Coletivo oferecidos por entidades reconhecidas/
credenciadas pelo DETRAN

2,0

2. Curso de Direção Defensiva

1,0

3. Curso de Primeiros Socorros

1,0

Acima de 06 meses contados a
4. Experiência comprovada em Transporte partir de 2005:
Escolar ou Coletivo
0,1 ponto por
mês completo
trabalhado.

5.5. A classificação será feita por meio de somatória de
pontos obtidos do presente processo.
5.6. Será automaticamente eliminado o candidato que faltar ou deixar de cumprir os horários ou qualquer uma das
instruções ou etapas deste Processo Seletivo.
5.7. Haverá formação de Cadastro Reserva.
6. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE TÍTULOS:
6.1. O candidato poderá apresentar os Títulos, conforme
tabela do item 5.4.
6.2. Os cursos apresentados deverão ser comprovados
através de Declarações, Certificados, Diplomas, entre outros devidamente reconhecidos.
6.3. No que se refere à comprovação de experiência profissional no serviço no transporte escolar ou coletivo, esta
deverá ocorrer mediante apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Contrato de Trabalho/Prestação de Serviço, se no setor privado. No setor

7.1.1. O candidato de maior idade.
7.1.2. O candidato que obtiver maior número de pontos
computados no título referente à Experiência em Transporte Escolar ou Coletivo;
8. DO PEDIDO DE RECURSO:
8.1. Será aceito somente um pedido de recurso, devidamente fundamentado com informações necessárias a uma
reavaliação da Comissão Organizadora do Processo Seletivo e protocolado na SEME, em original.
8.2. É admitido pedido de recurso quanto ao indeferimento
de inscrição e a somatória dos pontos, conforme
requerimento para recurso contido no Anexo III.
8.3. Os pedidos de recursos dos resultados da classificação deverão ser dirigidos, por escrito, à Secretaria Municipal de Educação – SEME, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, imediatamente após a divulgação oficial da
classificação.
8.4. O pedido de recurso formulado fora do prazo estipulado será de pronto indeferido, sendo para tanto considerada a data e a hora do respectivo protocolo.
9. DA ATRIBUIÇÃO:
9.1. As atribuições para o cargo de Motorista estão especificadas no Anexo II.
10. DA CHAMADA:
10.1. A chamada dos classificados para ocupar as vagas
existentes será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação, através do setor de transporte, que convocará os
candidatos de acordo com as demandas existentes.
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10.2. O candidato classificado não poderá optar por vagas
ou locais de trabalho, ficando a cargo do Setor de Transporte da SEME a designação do mesmo para as linhas/roteiros das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Municipalizadas e Instituições Conveniadas, onde existir demanda.
10.3. O candidato que for designado para atuar em um
período definido, em substituição de servidores efetivos
(licenças, atestados e outros), poderá ser novamente designado, após concluído o período de substituição, não alterando sua ordem de classificação e conforme necessidade da Secretaria de Educação.
10.4. Ao candidato não será permitida a troca de linhas/
roteiro das Escolas da Rede Municipal de Ensino após a
chamada, devendo permanecer na mesma durante o corrente ano, exceto para escolha de vaga em outro cargo
nesta Rede, ou por conveniência da Secretaria Municipal
de Educação.

10.5. Todo contato para chamada será realizado, via telefone, pela Secretaria de Educação. Serão feitas três ligações em horários alternados; caso o número informado
encontrar-se desligado ou fora da área de serviço, será
dado seguimento à lista de classificação.
10.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e contato telefônico perante a Secretaria Municipal de
Educação de Castelo enquanto estiver participando deste
Processo Seletivo.
10.7. A chamada será feita em ordem decrescente de pontos, sendo a lista de classificação dos candidatos divulgada
na Secretaria Municipal de Educação, em local visível, e
no site da Prefeitura Municipal de Castelo (www.castelo.
es.gov.br).
10.8. O candidato que não aceitar a vaga disponível ou
que não tenha sido possível o contato telefônico, poderá
ser chamado posteriormente para outras vagas, desde que
seja atingido o limite da lista de classificação. Neste caso,
a chamada será retomada pelo início da lista, sendo feita
em ordem decrescente de pontos, até que a mesma vaga
seja ofertada a todos os candidatos, podendo a chamada
ser interrompida a partir do momento em que um candidato aceite a vaga, obedecida a ordem de classificação.
10.9. Em nenhum momento a chamada será retomada
pelo início da lista de classificação, exceto quando o limite
da lista for atingido, conforme especificado no item 10.7
deste Edital.
11. DA CONTRATAÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO
11.1. A designação em caráter temporário de que trata
esse Edital dar-se-á mediante assinatura de contrato administrativo de prestação de serviços a ser realizado pela
Secretaria Municipal de Educação.
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11.2. Ocorrendo convocação de aprovados em Concurso
Público, os contratados para o cargo de Motorista através
do presente Processo Seletivo, terão, imediatamente, seus
contratos rescindidos.
11.3. A vigência do contrato de trabalho será de acordo
com a demanda existente, e a partir do mês de fevereiro
de 2016, não excedendo ao prazo de um ano, após a divulgação da homologação do processo seletivo, podendo
ser prorrogado cada contrato por até um ano, conforme
avaliação de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo garantidos aos contratados os direitos
sociais previstos na Constituição Federal e os direitos exclusivos dos servidores estatutários.
11.4. No ato da assinatura do contrato o candidato deverá
apresentar cópia dos seguintes documentos:
11.4.1. Cédula de Identidade;
11.4.2. Título de Eleitor e Certidão de Regularidade
Eleitoral;
11.4.3. CPF;
11.4.4. PIS/PASEP e Carteira de Trabalho;
11.4.5. Comprovante de Residência;
11.4.6. Certidão de Nascimento ou Casamento;
11.4.7. Comprovação, através de Diploma ou declaração,
da escolaridade exigida;
11.4.8. Declaração de não acumulação de cargos públicos;
11.4.9. Comprovante de estar em dia com as obrigações
militares, quando for o caso.
11.5. O candidato selecionado poderá, a qualquer tempo,
ter sua inscrição cancelada ou seu contrato rescindido por
apresentação de documentos falsos, sendo responsabilizado civil, criminal e administrativamente pela ação.
11.6. A cessação do contrato ocorrerá quando o Motorista
não corresponder às atribuições exigidas pelo Regimento
Comum da Rede Municipal, Lei 2.507 e Leis Complementares, referente ao Plano de Cargos, Vencimentos e Carreiras
da Prefeitura Municipal de Castelo.
11.7. O contrato poderá ser rescindido antes do prazo previsto, desde que o contratado se mostre inabilitado para
a prática dos serviços contratados e/ou se não for mais
necessidade da Secretaria Municipal de Educação.
11.8. O contratado poderá ter seu contrato cancelado:
I – Se comprovadas, no exercício de suas atribuições faltas/infrações de natureza disciplinar, funcional ou administrativa que comprometam seu desempenho profissional.
§1º Compete à Secretaria Municipal de Educação, na apuração dos fatos e de modo imparcial, advertir ao funcionário quanto às faltas e/ou infrações que lhe são imputadas,
e garantir ao mesmo o direito ao contraditório e ampla
defesa, realizando a oitiva do mesmo, se considerar necessário, em até 03 (três) oportunidades, efetuando registro
de todas as intervenções.
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§2º O contrato será imediatamente rescindido, nos casos
em que o contratado adotar condutas negligentes, imprudentes, imperitas, no exercício de suas funções.
II – Por perda de conveniência e oportunidade;
III – Por perda de interesse na contratação;
IV – Caso o município atinja o limite prudencial a que
alude o Art. 22, Parágrafo Único, da Lei Complementar
101/2000;
11.9. Os critérios de assiduidade e pontualidade serão
fundamentais na avaliação de desempenho do profissional.
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e, durante o período em que não estão em uso, no estacionamento situado na Avenida Nicanor Marques, Bairro
Exposição, Castelo/ES ou em outro local a ser designado
pelo Setor de Transporte da Secretaria de Educação. Os
motoristas que atuam na zona rural, no horário das aulas,
deverão manter seus respectivos veículos em frente a Unidade de Ensino.
12.7. Os motoristas contratados para realizarem o serviço
de transporte na localidade da zona rural deverão guardar o veículo, ao término do expediente, no ponto final da
linha, na localidade a ser designada pelo Setor de Transporte Escolar.

11.10. A aprovação neste processo seletivo não assegura
ao candidato a sua contratação, mas apresenta a expectativa de ser convocado seguindo rigorosa ordem de classificação.

12.8. A Secretaria Municipal de Educação fará divulgar,
sempre que necessário, as normas complementares ao
presente Edital e avisos oficiais.

11.11. Ao setor de Transporte Escolar da SEME caberá a
responsabilidade de providenciar a comunicação da cessação do contrato que ocorrer antes do término previsto.

12.9. A classificação do candidato não assegurará o direito ao seu ingresso automático e imediato ao cargo para o
qual se inscreveu, estando a sua convocação condicionada
à necessidade da Administração Pública.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
12.1. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento
das instruções contidas neste Edital. A inscrição neste Processo Seletivo Simplificado, para todo e qualquer efeito de
direito, expressa o conhecimento e a aceitação, por parte
do candidato, de todas as normas que o regulam.
12.2. Restando evidente necessidade e interesse público,
poderá a Administração, mediante processo administrativo, solicitar da Secretaria Municipal de Educação, a cessão
de candidatos aprovados no Processo Seletivo 00** de **
de novembro de 2015, para atuação em outras Secretarias
da Prefeitura Municipal de Castelo.
12.3. Havendo desistências ou eliminações de candidatos
convocados, a Secretaria Municipal de Educação, obedecendo criteriosamente a Lista de Classificação, promoverá
convocações e admissões de candidatos habilitados, tendo
em vista o número de vagas existentes ou que venham a
ser criadas posteriormente.
12.4. Será considerado desistente e, portanto, eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que não
comparecer nas datas estabelecidas pela Secretaria de
Educação para contratação ou deixar de cumprir os requisitos exigidos.
12.5. O candidato que, na contratação, não comprovar
que preenche os requisitos indispensáveis para o exercício
regular do cargo para o qual foi contratado será considerado eliminado sumariamente, não podendo ser aproveitado
para outro cargo, ressalvados os casos previstos em lei
municipal.
12.6. Os motoristas convocados para atuar na Zona Urbana deverão guardar o veículo, ao término do expediente

12.10. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações enquanto não for consumado o evento que lhe
diz respeito.
12.11. Todas as publicações pertinentes ao Processo Seletivo Simplificado serão feitas na sede da Secretaria Municipal de Educação e no site da Prefeitura Municipal de
Castelo.
12.12. O resultado provisório e o resultado final serão
afixados no Mural de Avisos da Secretaria Municipal de
Educação de Castelo, bem como todas as demais comunicações necessárias à realização do certame.
12.13. É de exclusiva responsabilidade do candidato os
prejuízos advindos da não atualização de seu endereço e
contato telefônico.
12.14. As despesas com alimentação e transportes serão
por conta do (a) candidato (a).
12.15. No que tange ao Cadastro de Reserva, este constitui somente uma expectativa de direito do candidato selecionado, não obrigando esta Secretaria a sua convocação.
12.16. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria
Municipal de Educação em conjunto com a Comissão Organizadora desse Processo Seletivo Simplificado.
Castelo, 1º de dezembro de 2015.
DEVANI SOSSAI NICOLI
Secretária Municipal de Educação
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ANEXO I
Processo Seletivo Simplificado de Motorista
EDITAL Nº. 004/2015 – SEME

FICHA DE INSCRIÇÃO

Eu, _________________________________________________________________ , nascido (a) em _____/ _____
/_____, telefone (s) _____________________________ ,
residente _______________________________________________________________________________________ ,
venho, pelo presente, requerer minha inscrição no Processo Seletivo de Motorista.

TITULOS APRESENTADOS:

NATUREZA DO TITULO

PONTUAÇÃO

1. Cursos para Transporte Escolar e/ou Coletivo oferecidos por entidades reconhecidas/credenciadas pelo DETRAN
2. Curso de Direção Defensiva
3. Curso de Primeiros Socorros
4. Experiência em Transporte Escolar ou Coletivo
TOTAL

Castelo, ES, _________ de __________________________ de 2015.
Assinatura
ANEXO II
Processo Seletivo Simplificado de Motorista
EDITAL Nº. 004/2015 – SEME

PERFIL DO OCUPANTE DO CARGO

I – Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, molas, o nível de combustível, água e óleo do Carter, testando freios e a parte
elétrica para certificar-se de suas condições de funcionamento, e informar as anormalidades ao responsável pelo gerenciamento de frota
de veículos;
II – Dirigir veículo coletivo e, quando necessário, transportar servidores públicos aos locais de trabalho pré-determinados;
III – Examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida;
IV – Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo,
inclusive informando as anormalidades porventura existentes;
V – Executar outras atividades correlatas;
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Conhecimentos
I - Escolaridade formal mínima equivalente até 4ª série do Ensino Fundamental;
II - Curso básico de qualificação profissional complementar, conforme dispõe o Edital do Concurso;
III - Outros conhecimentos que sejam necessários ao pleno desempenho do cargo, conforme dispõe o Edital do Concurso Público.
Habilidades
I - Habilidade para o manuseio de ferramentas;
II - Habilidade para o trabalho em equipe;
III - Habilidade para manter relacionamentos inter pessoal;
IV - Concentração, prudência, orientação espacial e coordenação motora;
V - Outras habilidades que sejam necessárias ao pleno desempenho do cargo, conforme dispuser o Edital de Concurso Público.
Capacidades
I - Capacidade física para execução das atividades do cargo de acordo com a sua natureza e caracterização;
II - Capacidade visual espacial;
III - Capacidade para compreensão de orientações verbais diretas, lógicas e objetivas;
IV - O cargo exige experiência anterior para a execução de suas atividades;
V -Outras capacidades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos e da execução das atividades do cargo.
Especificações Complementares do Cargo
O Edital do Concurso Público especificará a categoria de habilitação para conduzir veículos que será exigida para a execução das atividades do cargo.

ANEXO III
Processo Seletivo Simplificado de Motorista
EDITAL Nº. 004/2015– SEME

REQUERIMENTO PARA RECURSO

Eu, _______________________________________________________________________________ ,
Inscrito (a) no Processo Seletivo de Motorista, venho requerer a revisão em relação a:

Observações sobre o motivo do pedido: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Termos em que peço deferimento.
Castelo, ES, _____ de ____________________ de 2015.
ASSINATURA
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LEI 3.632

Publicação Nº 31382

LEI Nº 3.632, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015.
Denomina JOÃO FACINI o campo de futebol da sede
do distrito de Estrela do Norte, no Município de Castelo, Espírito Santo.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASTELO, NO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO: Faço saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte
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§1º A presente cessão do equipamento/maquinário será
para prestação de serviços de máquinas agrícolas aos produtores rurais.
§2º O equipamento/maquinário objeto da presente cessão
poderá atender a todas as comunidades do Município de
Castelo.
Art. 2° A Cessão de Uso a que se refere o artigo 1° será
pelo prazo de 20 (vinte) anos, com início na data de publicação desta lei, podendo ser renovado por igual período,
desde que haja interesse das partes.

L E I:

Art. 3° A cessionária prestará contas anualmente da prestação dos serviços realizados com o objeto da cessão.

Art. 1º JOÃO FACINI é a denominação dada ao campo de
futebol situado na sede do distrito de Estrela do Norte, no
Município de Castelo, Estado do Espírito Santo.

Art. 4° A cessionária arcará com os custos provenientes
da manutenção do bem, sem qualquer indenização por
quaisquer benfeitorias realizadas no mesmo.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Castelo-ES, 02 de dezembro de 2015.
JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Art. 5º A Cessão de que trata esta Lei poderá ser revogada a qualquer tempo, voltando o bem a integrar o patrimônio do Município, desde que a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE DE PONTÕES dê destinação
diversa ao uso referido no artigo 1°.
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeito Municipal
Castelo-ES, 02 de dezembro de 2015.

LEI 3.633

Publicação Nº 31383

LEI Nº 3.633, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONTRATO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO
COM A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE DE PONTÕES.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASTELO, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:
LEI
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar com a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE DE PONTÕES, contrato de cessão gratuita do
direito de uso para atendimento aos produtores rurais do
Município, na forma do anexo único desta lei, tendo como
objeto o seguinte equipamento/maquinário:

01

Máquina de café com elevador e catador de pedra
e p marca: palini, capacidade: 20 sacos, Tombado
sob o n° 000055585.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 3.633 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015.
TERMO DE CESSÃO DE USO QUE ENTRE SI CELEBRAM
DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CASTELO E DE OUTRO
A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE
DE PONTÕES.
O MUNICÍPIO DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida Nossa Senhora da Penha, n º 103, na Cidade de
Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato pelo seu
Prefeito, JAIR FERRAÇO JÚNIOR, brasileiro, divorciado,
agente político, inscrito no CPF sob o nº. 989.018.34715, portador da Cédula de Identidade nº. 778.956.SSP/
ES, residente e domiciliado na Avenida Ministro Araripe,
nº. 388, aptº. 502, Centro, Município de Castelo, Estado
do Espírito Santo, CEP: 29.360-000, doravante denominada CEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA
COMUNIDADE DE PONTÕES, inscrita no CNPJ sob o nº.
01.971.014/0001-15, situada na Localidade de Pontões,
zona rural, Castelo-ES, representada neste ato pelo seu
Diretor Presidente, o Sr. FABRÍCIO ZUIM, brasileiro, cawww.diariomunicipal.es.gov.br

04/12/2015 (Sexta-feira)

DOM/ES - Edição N° 400

sado, agricultor, inscrito no CPF sob o nº. 072.266.26705, residente e domiciliado na Localidade de Pontões, zona
rural, Castelo-ES, doravante denominada CESSIONÁRIA,
resolvem celebrar o presente TERMO DE CESSÃO DE
USO DE BEM MÓVEL, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
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a) por interesse de uma das partes ou necessidade imperiosa, com notificação por escrito e antecedência mínima
de seis meses;
b) pelo descumprimento de quaisquer das condições aqui
arroladas ou disposta na legislação pertinente.
CLÁUSULA QUINTA – DOS BENS MÓVEIS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente acordo tem por objeto a cessão de uso gratuita
de Uma Máquina de café com elevador e catador de pedra
e p marca: palini, capacidade: 20 sacos, Tombado sob o
n° 000055585.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE:
O equipamento/maquinário especificado na cláusula primeira poderá ser utilizado, exclusivamente pelos produtores rurais do Município de Castelo-ES mediante cobrança
de tarifa estabelecida pela Cessionária que será aplicada
única e exclusivamente na manutenção do equipamento/
maquinário descrito na cláusula primeira.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES:
I – A Cessionária obriga-se à:
a) Utilizar-se do equipamento/maquinário exclusivamente
para atender aos produtores rurais, empregando todo o
zelo na conservação;
b) Não realizar qualquer mudança no equipamento original, sem autorização expressa da Cedente;
c) Responsabilizar-se por qualquer dano ocasionado pelo
uso;
d) Responsabilizar-se pela guarda, manutenção e reparos
do bem cedido;
e) Devolver à Cedente o bem descrito na Cláusula Primeira, no mesmo estado em que se encontrava por ocasião
da Cessão, salvo alteração em seu estado, decorrente do
desgaste natural pelo uso e do tempo de utilização.

II – O Cedente obriga-se à:
a) Ceder à ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE DE PONTÕES o bem descrito na cláusula primeira, em perfeitas condições de uso e conservação;
b) Permitir a utilização do equipamento/maquinário para
que os produtores rurais do município de Castelo otimizem
sua produção;
c) Extinguir o presente termo, retornando o bem cedido,
caso ocorra inadimplência de quaisquer condições aqui estabelecidas.

O objeto do presente instrumento pertence à Cedente,
e será utilizado para otimização da produção dos produtores rurais do nosso Município, continuando ser de
domínio da Cedente, não se incorporando no patrimônio
da Cessionária.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 20 (vinte) anos, podendo ser renovado por igual período, desde que haja
interesse das partes, iniciando-se a partir da data de publicação.
Subcláusula Primeira: Este contrato poderá ser alterado a qualquer tempo, desde que não seja modificado o
seu objeto, mediante Termo Aditivo, após análise prévia
da Procuradoria Geral do Município, para aprovação com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à
data término do período de vigência deste Contrato de
Cessão de Uso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO
O presente contrato será rescindido, independentemente
do instrumento de sua formalização, pela inexecução das
obrigações estipuladas.
Subcláusula Primeira: O presente Termo poderá também ser rescindido pela superveniência de norma legal
que o torne formal ou materialmente inexequível.
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Castelo, para dirimir
quaisquer dúvidas do presente Contrato de Cessão de Uso
com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado
que seja.
Para firmeza e com prova de assim ajustados, lavra-se
o presente CONTRATO DE CESSÃO de USO n° ________
20__ em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, que passam
a serem assinados por todos, na presença das testemunhas abaixo subscritas.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito

a) por utilização diversa do bem ora cedido, da estipulada
neste instrumento;

Presidente da Associação de
Moradores da Comunidade de
Pontões

Testemunhas:

CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO:
A presente cessão de uso, extinguir-se á:

FABRÍCIO ZUIM

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:
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PORTARIA 019 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015

Publicação Nº 31363

PORTARIA/SEME N° 019, DE 02 DE DEZEMBRO DE
2015.
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Art. 3º O candidato efetivo em dois cargos, e que desejar
se remover e lotar, poderá inscrever-se separadamente,
em cada um deles, obedecendo o tempo de serviço específico.

Dispõe sobre o procedimento para realização de Remoção e Lotação Provisória de Pedagogos e Professores da Rede Pública de Ensino Municipal.

Art. 4º Para efeito de inscrição, o candidato deverá fazer a
juntada da documentação necessária, a saber:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso
das atribuições que lhe foi conferida pela Lei Municipal nº.
1.805/98, modificada pela Lei n° 1.833/98, combinado
com o inciso XI do artigo 60 e seguintes da Lei Orgânica
do Município de Castelo, e o Decreto nº. 11.740 de 02 de
janeiro de 2013, considerando as decisões proferidas pela
Comissão Organizadora desta Portaria,

II - Cópia de documentos comprobatórios de idade,
exclusivamente para desempate;

RESOLVE:
Regulamentar o Processo de Remoção e Lotação Provisória
de Professores e Pedagogos efetivos, da Rede Municipal de
Ensino e municipalizados, de acordo com as normas estabelecidas nesta Portaria, nos dias 14 e 15 de dezembro
de 2015, no horário de 7h30min as 16h30min, na Secretaria de Educação, localizada na Rua Vereador Elias Mussi,
nº 747, Bairro São Miguel, Município de Castelo, Estado do
Espírito Santo.
DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Art. 1º Fica designada uma Comissão Especial, composta
pelos membros abaixo relacionados, para proceder à realização do Concurso de Remoção e Lotação Provisória de
Professores e Pedagogos, da Rede Municipal da Educação.
I – Presidente: Devani Sossai Nicoli
II – Membros: Alexandre Pin Alves
Izabel Cristina Clipes Stoffle
Lucimere Salvador Clipes

I - Ficha de inscrição conforme modelo próprio fornecido
em anexo neste edital e no local de inscrição;

III - Cópia do Comprovante de Escolaridade (Diploma,
Histórico Escolar ou Certidão de Escolaridade);
IV - Cópia do Decreto de Nomeação e Atestado de Exercício
no cargo efetivo para o qual está se inscrevendo;
V - Cópia de certificados afins, com o mínimo de 80 horas,
a partir de 1º/01/2010.
Parágrafo Único - o candidato deverá apresentar tempo
de serviço atualizado, caso tenha se afastado através de
licença sem vencimento.
DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 5º A classificação resultará dos pontos atribuídos respectivamente:
I - Do tempo de serviço prestado ao magistério (Professor/
Pedagogo), como efetivo, de acordo com Decreto de Nomeação e Atestado de Exercício - períodos de afastamentos por licenças sem vencimentos serão desconsiderados;
II - Do somatório dos pontos adquiridos pela Titulação/
Graduação/ Especialização, obedecendo aos critérios de
atribuição de pontos contidos no Anexo I.
Obs.: Os títulos apresentados, no máximo 3 (três), serão
datados a partir de janeiro/2010, com apresentação dos
originais.

Marli Cossete Laquini Schettino
Nágela Guizardi Cogo
Renata Maziole Ragazi Casagrande
Sabrina Giori de Farias
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º A presente portaria fixa normas a serem aplicadas aos professores e pedagogos efetivos da Rede Municipal de Ensino de Castelo e municipalizados, lotados em
escolas do Ensino Fundamental e Educação Infantil que
queiram remover as respectivas cadeiras, para as vagas
existentes nesta municipalidade.
DAS INSCRIÇÕES

Art. 6º A lista de classificação dos candidatos será divulgada na Secretaria Municipal de Educação, em local visível
e no site da Prefeitura Municipal de Castelo (www.castelo.
es.gov.br).
Art. 7º A partir da divulgação da classificação, o candidato
terá 1(um) dia útil para solicitar recursos à Comissão do
Processo de Remoção e Lotação Provisória, na Secretaria
Municipal de Educação, em formulário específico.
Art. 8º O pedido de recurso deverá ser apresentado por
escrito, e entregue pessoalmente, ou por procuração, à
Comissão do Processo de Remoção e Lotação Provisória,
na Secretaria Municipal de Educação, que por sua vez, terá
o prazo de 48 horas, contadas do momento do protocolo,
para proceder a sua avaliação.
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DO DESEMPATE
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Art. 16 Ao Candidato do Processo de Remoção que estiver
na condição de proprietário ou que tiver qualquer grau de

Art. 9º Para efeito de desempate, em toda classificação,
prevalecerá, sucessivamente:
9.1 O candidato com maior tempo de serviço, em vínculo
efetivo;
9.2 O candidato com maior graduação;
9.3 O candidato com maior titulação;
9.4 O candidato com maior idade.

parentesco com o mesmo será assegurada a escolha na
sua propriedade, ou de seus familiares, desde que a escola
esteja vaga, obedecendo-se à seguinte ordem: filho, genro, nora, neto, sobrinho.

Parágrafo Único - A falsa declaração de parentesco, uma
vez apurada, acarretará para o candidato sua desclassificação ou, se já publicada a Remoção, anulação do ato,
cabendo à Secretária Municipal de Educação o direito de

DA ESCOLHA

Art. 10 A Comissão do Concurso fará a convocação dos
candidatos inscritos, por meio de Edital, fixado na recepção da Secretaria Municipal de Educação e no site (www.
castelo.es.gov.br), especificando local, dia e horário para a
escolha das vagas existentes.

Art. 11 As vagas para a escolha serão:

remover o candidato, de acordo com as vagas remanescentes.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 17 Deverão se inscrever no Concurso de Remoção e
Lotação Provisória:
I - Professores lotados provisoriamente, sob pena de terem sua lotação cancelada ou localizada pela Secretaria

I - As relacionadas e divulgadas pela comissão do Concurso de Remoção e Lotação Provisória, através do Edital
fixado na recepção da Secretaria Municipal de Educação e
no site da Prefeitura Municipal de Castelo;

Municipal de Educação, segundo o interesse do ensino.

II - As que vagarem após relação e divulgação referidos
no inciso I deste artigo, desde que divulgadas pela comissão do Concurso de Remoção e Lotação Provisória;

ria Municipal de Educação e/ou estabelecimento de ensino,

III - As que vagarem por forma de remoção e lotação de
candidatos no decorrer do concurso, caso exista número
de alunos suficientes.

Art. 12 Será considerado em desistência provisória o candidato que chamado, se manifestar e aguardar, podendo
comparecer à mesa para escolher vaga quando de seu interesse.
Art. 13 Encerrada a escolha de vagas, o Processo será
homologado pela Secretária Municipal de Educação, efetivando-se a lavratura de atos de localização.
Art. 14 Constatado qualquer descumprimento às normas
deste regulamento, em qualquer fase do Processo de Remoção e Lotação Provisória, inclusive na formalização do
ato de localização, o Candidato estará sujeito à anulação
de todas as etapas já procedidas, cabendo à Secretaria
Municipal de Educação o direito de remover o candidato,
de acordo com as vagas remanescentes, e a bem do ensino.
Art. 15 Os casos omissos serão apreciados pela Comissão
do Concurso de Remoção e Lotação Provisória, cujas decisões serão submetidas à Secretária Municipal de Educação.

II - Professores localizados provisoriamente que se encontram fora de sua efetiva localização;
III - Professores excedentes, com localização na Secretaquando localizados em vaga de titular afastado ou vagas
de outras origens;

Art. 18 As inscrições poderão ser feitas por procuração,
assumindo o outorgante, total responsabilidade pelas informações prestadas pelo procurador.
Art. 19 O Certificado de conclusão de curso de Especialização Lato Sensu na área de educação, com duração
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, somente terá
validade para pontuação com aprovação em Monografia.

Art. 20 O professor removido ou lotado, fica sujeito ao Calendário Escolar, Horário, Regimento Específico e Normas
do Estabelecimento para o qual se remover ou lotar.

Art. 21 Este Edital entra em vigor em 1º de dezembro de
2015, revogadas as disposições em contrário e as Portarias pertinentes aos Processos anteriores.

Castelo, ES, 02 de dezembro de 2015.

DEVANI SOSSAI NICOLI
Secretária Municipal de Educação
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PORTARIA/SEME N° 019, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015.

ANEXO I – PROFESSOR e PEDAGOGO

Nº

PONTUAÇÃO

1

GRADUAÇÃO

VALOR

1.1

Licenciatura Curta

15,0

1.2

Licenciatura Plena

20,0

1.3

Pós - Graduação

10,0

1.4

Mestrado na área de Educação

30,0

1.5

Doutorado na área de Educação

40,0

2

TÍTULOS

VALOR

2.1

Cursos ofertados por: Ministério da Educação, Secretarias Estaduais de
Educação, Secretarias Municipais de Educação, Faculdades devidamente
credenciadas, Universidades, Institutos Federais de Ensino Superior, Universidade Aberta do Brasil / Núcleos de Educação Aberta e a Distância (a
partir de 2010), com carga horária a partir de 80 horas

0,5

2.2

Licenciatura Curta, Licenciatura Plena e Habilitação para o Magistério

1,0

2.3

Pós – Graduação

0,5

2.4

2.5

Formação Continuada (Coord. pela SEME - Castelo - 2015) - 80 horas
PNAIC – 2015 – 80 horas

Formação Continuada (SEDU/SEME's – 2015) - a partir de 80 horas

3,0

2,5
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OBSERVAÇÕES
1. Critérios de classificação:
1.1. O tempo de serviço na Regência de Classe e Pedagogo, conforme Decreto de Nomeação e Atestado de Exercício,
com pontuação de 0,5 (meio) ponto por mês trabalhado, descontados períodos de afastamentos através de Licenças Sem
Vencimentos;
1.2. Poderá apresentar 03 (três) Títulos na Área de Educação, com carga horária completa, enumerados neste Anexo de
2.1 a 2.5;
1.3. Será considerado apenas um título referente ao ítem 2.2 do Anexo I (Títulos), independente do ano de conclusão dos
mesmos;
1.4. Para o item 2.1 dos Títulos, somente os que foram realizados a partir de 01/01/2010;
1.5. Graduação/ Especialização Lato Sensu e Stricto Sensu;
1.6. Serão computados 2,0 (dois) pontos por período/ etapa/ módulo da primeira graduação em andamento;
1.7. Será considerado apenas um título referente à Formação Continuada/2015 e/ou ao PNAIC 2015 e Formação Continuada (SEDU/SEME's – 2015) constantes nos itens 2.4 e 2.5 do Anexo I (Títulos), devendo o candidato fazer opção por um
único título referente ao item 2.4 ou ao item 2.5, sendo que a apresentação de um título referente ao item 2.4 inviabilizará
a apresentação de um título referente ao item 2.5 e vice-versa.
1.8. Formação Continuada / PNAIC de anos anteriores será pontuada conforme ítem 2.1 do Anexo I (Títulos).

PROCESSO DE REMOÇÃO E LOTAÇÃO PROVISÓRIA – DEZ – 2015
ficha de inscrição
Professor “M” – (Ed. Infantil, Ens. Fundamental – 1º ao 5º ano)
Professor “E” – (Disciplinas Específicas de 6º ano a 8ª série/ L. Inglesa e Ed. Física)
Professor “P” – (Supervisão e Orientação)
Eu, ____________________________________________________________________________ ,Tel: ____________
_______________________________ , nascido(a) em ______/ _____ /_______, com Habilitação em ______________
_______________________________________ venho, pelo presente, requerer minha inscrição no Concurso de Remoção e Lotação Provisória - dez/2015:
( ) Prof. “M” – Ed. Infantil e/ou Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano
( ) Prof. “E” – na Modalidade de Ensino Fundamental de 6º ano a 8ª série, na Disciplina de ______________________
_________________________________________________________
( ) Prof. “P” – ( ) Supervisão ( ) Orientação
GRADUAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA

PONTOS

CARGA HORÁRIA

PONTOS

Licenciatura em Curso (4º período concluído)
Licenciatura Curta
Licenciatura Plena
Pós-Graduação (Concluído)
Mestrado (Concluído)
Doutorado (Concluído)
TOTAL
Nº

TÍTULOS APRESENTADOS

01
02
03
TOTAL

Castelo, ES, _________ de _________________ de 2015.
Assinatura
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PORTARIA 3.829

Publicação Nº 31371

PORTARIA Nº 3.829, DE 02 DE DEZEMBRO DE
2015.
CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA
MIRIAM LAMEIRA MINTO FIM.
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
013060/2015, de 23 de novembro de 2015;
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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, 02 de dezembro de 2015.
JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

RESOLVE
Art.1º Fica concedida Licença Maternidade à Servidora Pública Municipal, Srª MIRIAM LAMEIRA MINTO FIM, por um período 180 (cento e oitenta) dias, a
contar de 05 de novembro 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 05 de novembro de
2015.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 178/2015

Publicação Nº 31373

RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado
da seguinte Licitação:
Pregão Presencial nº 178/15:
- PLAY CITY EVENTOS LTDA - ME nos lotes 1 , 2 , 3 , 4 ,
5 e 6 no valor total de R$ 34.308,40 (trinta e quatro mil
trezentos e oito reais e quarenta centavos)
Castelo-ES, 03/12/2015.
Felipe Siqueira Pires
Pregoeiro

GABINETE DO PREFEITO, 02 de dezembro de 2015.

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº. 354/2015

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Publicação Nº 31392

Prefeito Municipal

PORTARIA 3.830

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº. 354/2015

Publicação Nº 31372

PORTARIA Nº 3.830, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015.
SUSPENDE FÉRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VALDEMIR GUIDENELE SILVA.
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
012879/2015, de 15 de novembro de 2015;
RESOLVE
Art.1º Ficam suspensas, no período de 18 de novembro
a 02 de dezembro de 2015, as férias do Servidor Público
Municipal Sr. VALDEMIR GUIDENELE SILVA ocupante
do Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico de Serviços, nomeado através do Decreto
nº 013405/2015, de 13 de agosto 2014, que deverá

TERMO DE CESSÃO DE USO QUE ENTRE SI CELEBRAM
DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CASTELO E DE OUTRO
A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE
DE PONTÕES.
O MUNICÍPIO DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Avenida Nossa Senhora da Penha, n º 103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ
sob nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato pelo
seu Prefeito, JAIR FERRAÇO JÚNIOR, brasileiro, casado,
agente político, inscrito no CPF sob o nº. 989.018.34715, portador da Cédula de Identidade nº. 778.956.SSP/
ES, residente e domiciliado na Avenida Ministro Araripe,
nº. 388, aptº. 502, Centro, Município de Castelo, Estado
do Espírito Santo, CEP: 29.360-000, doravante denominada CEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA
COMUNIDADE DE PONTÕES, inscrita no CNPJ sob o nº.
01.971.014/0001-15, situada na Localidade de Pontões,
zona rural, Castelo-ES, representada neste ato pelo seu
Diretor Presidente, o Sr. FABRÍCIO ZUIM, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF sob o nº. 072.266.26705, residente e domiciliado na Localidade de Pontões, zona
www.diariomunicipal.es.gov.br
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rural, Castelo-ES, doravante denominada CESSIONÁRIA,
resolvem celebrar o presente TERMO DE CESSÃO DE
USO DE BEM MÓVEL, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente acordo tem por objeto a cessão de uso gratuita
de Uma Máquina de café com elevador e catador de pedra
e p marca: palini, capacidade: 20 sacos, Tombado sob o
n° 000055585.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE:
O equipamento/maquinário especificado na cláusula primeira poderá ser utilizado, exclusivamente pelos produtores rurais do Município de Castelo-ES mediante cobrança
de tarifa estabelecida pela Cessionária que será aplicada
única e exclusivamente na manutenção do equipamento/
maquinário descrito na cláusula primeira.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES:
I – A Cessionária obriga-se à:
a) Utilizar-se do equipamento/maquinário exclusivamente
para atender aos produtores rurais, empregando todo o
zelo na conservação;
b) Não realizar qualquer mudança no equipamento original, sem autorização expressa da Cedente;
c) Responsabilizar-se por qualquer dano ocasionado pelo
uso;
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c) pelo descumprimento de quaisquer das condições aqui
arroladas ou disposta na legislação pertinente.
CLÁUSULA QUINTA – DOS BENS MÓVEIS:
O objeto do presente instrumento pertence à Cedente, e
será utilizado para otimização da produção dos produtores rurais do nosso Município, continuando ser de domínio
da Cedente, não se incorporando no patrimônio da Cessionária.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 20 (vinte) anos, podendo ser renovado por igual período, desde que haja interesse das partes, iniciando-se a partir da data de publicação.
Subcláusula Primeira: Este contrato poderá ser alterado a qualquer tempo, desde que não seja modificado o
seu objeto, mediante Termo Aditivo, após análise prévia
da Procuradoria Geral do Município, para aprovação com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data
término do período de vigência deste Contrato de Cessão
de Uso.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO
O presente contrato será rescindido, independentemente
do instrumento de sua formalização, pela inexecução das
obrigações estipuladas.

d) Responsabilizar-se pela guarda, manutenção e reparos
do bem cedido;

Subcláusula Primeira: O presente Termo poderá também ser rescindido pela superveniência de norma legal
que o torne formal ou materialmente inexequível.

e) Devolver à Cedente o bem descrito na Cláusula Primeira, no mesmo estado em que se encontrava por ocasião
da Cessão, salvo alteração em seu estado, decorrente do
desgaste natural pelo uso e do tempo de utilização.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

II – O Cedente obriga-se à:
a) Ceder à ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE DE PONTÕES o bem descrito na cláusula primeira, em perfeitas condições de uso e conservação;
b) Permitir a utilização do equipamento/maquinário para
que os produtores rurais do município de Castelo otimizem
sua produção;
c) Extinguir o presente termo, retornando o bem cedido,
caso ocorra inadimplência de quaisquer condições aqui estabelecidas.
CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO:

Fica eleito o foro da Comarca de Castelo, para dirimir
quaisquer dúvidas do presente Contrato de Cessão de Uso
com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado
que seja.
Para firmeza e com prova de assim ajustados, lavra-se o
presente CONTRATO DE CESSÃO de USO n° 354/2015, em
4 (quatro) vias de igual teor e forma, que passam a serem
assinados por todos, na presença das testemunhas abaixo
subscritas.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito

FABRÍCIO ZUIM
Presidente da Associação de
Moradores da Comunidade de
Pontões

A presente cessão de uso, extinguir-se á:
a) por utilização diversa do bem ora cedido, da estipulada
neste instrumento;
b) por interesse de uma das partes ou necessidade imperiosa, com notificação por escrito e antecedência mínima
de seis meses;

Testemunhas:
Nome:

Nome:

CPF:

CPF:
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Colatina
Prefeitura
LEI 6.255/2015

Publicação Nº 31411

LEI Nº 6.255, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015.
Dispõe sobre a afixação de placas nas unidades de
atendimento aos usuários do sistema público de
saúde no município de Colatina:
Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado
do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Serão afixadas placas nas unidades de atendimento aos usuários do sistema público de saúde no município de Colatina contendo a seguinte informação: “O
usuário do sistema público de saúde, tem direito a
tratamento digno humanizado, acolhedor e livre de
qualquer discriminação”.
Parágrafo Único – A placa deve ser afixada em local visível ao usuário, em tamanho e forma legível.
Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 16 de novembro de 2015.

Artigo 1º - A presente Lei tem por objetivo a proteção
contra a violência obstétrica e a garantia de um parto humanizado para as gestantes no município de Colatina.
Artigo 2º - Considera-se violência obstétrica todo ato
praticado pelo médico, pela equipe do hospital, por um
familiar ou acompanhante que ofenda, de forma verbal ou
física, as mulheres gestantes, em trabalho de parto ou,
ainda, no período puerpério (pós-parto).
Artigo 3º - Para efeitos da presente Lei considerar-se-á
ofensa verbal ou física, dentre outras, as seguintes condutas:
I – Tratar a gestante ou parturiente de forma agressiva,
não empática, grosseira, zombeteira, ou de qualquer forma que faça se sentir mal pelo tratamento recebido;
II – Fazer graça ou recriminar a parturiente por qualquer
comportamento como gritar, chorar, ter medo, vergonha
ou dúvidas;
III – Fazer graça ou recriminar a mulher por qualquer característica ou ato físico como, por exemplo, obesidade,
pelos, estrias, evacuação e outros;
IV – Não ouvir as queixas e dúvidas da mulher internada e
em trabalho de parto;
V – Tratar a mulher de forma inferior, dando-lhe comandos e nomes infantilizados e diminutivos, tratando-a como
incapaz;

Prefeito Municipal
Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 16 de novembro de 2015.
Secretário Municipal de Gabinete

VI – Fazer a gestante ou parturiente acreditar que precisa
de uma cesariana quando esta não se faz necessária, utilizando de riscos imaginários ou hipotéticos não comprovados e sem a devida explicação dos riscos que alcançam
ela e o bebê;
VII – Recusar atendimento de parto, haja vista este ser
uma emergência médica;

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

VIII – Promover a transferência da internação da gestante
ou parturiente sem a análise e a confirmação prévia de
haver vaga e garantia de atendimento, bem como, tempo
suficiente para que esta chegue ao local;

GABINETE DO PREFEITO

IX – Impedir que a mulher seja acompanhada por alguém

LEI Nº 6.256, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015.

de sua preferência durante todo o trabalho de parto;

Dispõe sobre o direito de informação à gestante e
parturiente sobre a política nacional de atenção obstétrica e neonatal, visando, principalmente a proteção destas contra a violência obstétrica no município de Colatina:

X – Impedir a mulher de se comunicar com o “mundo exterior”, tirando-lhe a liberdade de telefonar, fazer uso de
aparelho celular, caminhar até a sala de espera, conversar
com familiares e com seu acompanhante;

LEI 6.256/2015

Publicação Nº 31412

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado
do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

XI – Submeter à mulher a procedimentos dolorosos, desnecessários ou humilhantes, como lavagem intestinal, raspagem de pelos pubianos, posição ginecológica com portas
abertas, exame de toque por mais de um profissional;
www.diariomunicipal.es.gov.br
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XII – Deixar de aplicar anestesia na parturiente quando
esta assim o requerer;
XIII – Proceder a episiotomia quando esta não é realmente
imprescindível;
XIV – Manter algemadas as detentas em trabalho de parto;
XV – Fazer qualquer procedimento sem, previamente, pedir permissão ou explicar, com palavras simples, a necessidade do que está sendo oferecido ou recomendado;
XVI – Após o trabalho de parto, demorar injustificadamente para acomodar a mulher no quarto;
XVII – Submeter à mulher e/ou bebê a procedimentos feitos exclusivamente para treinar estudantes;
XVIII – Submeter o bebê saudável a aspiração de rotina,
injeções ou procedimentos na primeira hora de vida, sem
que antes tenha sido colocado em contato pele a pele com
a mãe e de ter tido a chance de mamar;
XIX – Retirar da mulher, depois do parto, o direito de ter o
bebê ao seu lado no alojamento conjunto e amamentar em
livre demanda, salvo se um deles, ou ambos necessitarem
de cuidados especiais;
XX – Não informar a mulher com mais de 25 (vinte e cinco)
anos ou com mais de 02 (dois) filhos sobre seu direto à
realização de ligadura nas trompas gratuitamente nos hospitais públicos e conveniados ao Sistema Único de Saúde
(SUS);
XXI – Tratar o pai do bebê como visita e obstar seu livre
acesso para acompanhar a parturiente e o bebê a qualquer
hora do dia;
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LEI 6.257/2015

Publicação Nº 31413

LEI Nº 6.257, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015__.

Dispõe sobre o direito ao aleitamento materno e dá
outras providências __________________:

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado
do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Toda criança tem direito ao aleitamento materno, como recomenda a Organização Mundial de Saúde
– OMS.
Artigo 2º - O estabelecimento que proibir ou constranger
o ato de amamentação em suas instalações esta sujeito à
multa.
Parágrafo único – Independente da existência de áreas
segregadas para o aleitamento, a amamentação é ato livre
e discricionário entre mãe e filho.
Artigo 3º - Para fins desta Lei, “estabelecimento” é um local, que pode ser fechado ou aberto, destinado à atividade
de comercio, cultural, recreativa, ou prestação de serviço
público ou privado.
Artigo 4º -O estabelecimento que descumprir a presente
Lei será multado no valor de 05(cinco) UPFMC – Unidade

Artigo 4º – É direito da gestante e da parturiente ter
informações e esclarecimentos necessários para um atendimento hospitalar digno e humanizado e é dever das unidades de atendimento prestar estes esclarecimentos, visando à erradicação da violência obstétrica.

Padrão Fiscal do Município de Colatina, a cada infração co-

Paragrafo Único - Esta informação poderá ser dada através de cartilhas, folders, cartazes, palestras e outros mecanismos de comunicação.

ber, pelo Executivo Municipal no prazo de 90(noventa) dias.

Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 19 de novembro de 2015.

metida e no caso de reincidência a multa será no valor de
10(dez) UPFMC – Unidade Padrão Fiscal do Município de
Colatina”.
Artigo 5º - Esta Lei deverá ser regulamentada, no que couArtigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

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

Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 19 de novembro de 2015.

de Colatina, em 19 de outubro de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete.

Secretário Municipal de Gabinete
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Publicação Nº 31414

LEI Nº 6.258, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015__.
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LEI 6.259/2015

Publicação Nº 31415

LEI Nº 6.259, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015__.

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da
existência de tratamento gratuito para dependentes
de tabaco pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e da
outras providências:

Inclui no calendário cultural e esportivo do município de Colatina, a CORRIDA OUTUBRO ROSA e da outras providências ____________ :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado
do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado
do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Esta Lei estabelece a obrigatoriedade em todo
estabelecimento que comercializa produtos fumígenos derivados do tabaco, no âmbito do Município de Colatina,
de afixação de material de divulgação em local de fácil
visualização, informando sobre a existência de tratamento
gratuito para dependentes dessa substância pelo Sistema
único de Saúde (SUS).
Artigo 2º - Consideram-se estabelecimentos que comercializam produtos fumígenos os bares, padarias, supermercados, lanchonetes, tabacarias, postos de gasolina,
bancas e similares.
Artigo 3º - Os estabelecimentos descritos no art. 2º deverão afixar junto ao material de divulgação dos produtos fumígenos um aviso adesivo com dimensões ocupando 20%
(vinte por cento) de tamanho total das áreas destinadas a
venda, em sua parte frontal, no idioma oficial, a indicação
da existência de tratamento gratuito, oferecido pelo SUS,
para qualquer pessoa que desejar parar de fumar.
§ 1º - O informativo deve apresentar os seguintes dizeres: “O SUS oferece tratamento gratuito para quem
deseja parar de fumar. Procure a Unidade de Saúde mais próxima, informe-se e tenha uma vida mais
saudável”.

Artigo 1º - Inclui no Calendário Cultural e Esportivo do
Município de Colatina-ES a CORRIDA “OUTUBRO ROSA”
a se realizar no mês de outubro de cada ano, mês este em
que se comemora nacionalmente a “prevenção do câncer
de mama”.
Artigo 2º - A CORRIDA “OUTUBRO ROSA” será realizada pelas principais ruas da cidade de Colatina-ES.
Artigo 3º - Para o cumprimento desta Lei o Poder Executivo Municipal poderá firmar parcerias com outras instituições e associações que desenvolvam projetos objetivando
a conscientização e a prevenção do câncer de mama.
Artigo 4 º - A designação da Secretaria organizadora e
a fiscalização do dispositivo desta Lei ficarão a cargo do
Poder Executivo.
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

§ 2º - A numeração da presente Lei Municipal deverá ser
indicada na parte direita do informativo descrito no caput
deste artigo, de maneira legível.

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

§ 3º - O informativo deve ser afixado em local diferente
das advertências previstas pela Agência nacional de Vigilância Sanitária, de modo a não comprometer sua visibilidade.

Prefeito Municipal

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 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
Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 19 de novembro de 2015.
Secretário Municipal de Gabinete.

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 19 de outubro de 2015.
Secretário Municipal de Gabinete.

LEI 6.260/2015

Publicação Nº 31416

LEI Nº 6.260, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015__.

Institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do município de Colatina o Dia dos Protetores de Animais a ser comemorado anualmente
no dia 03 de outubro:
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Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado
do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

LEI 6.261/2015

Artigo 1º - Fica instituído e incluído no Calendário Oficial
de Festas e Comemorações do Município de Colatina o Dia
dos Protetores de Animais a ser comemorado anualmente no dia 03 de outubro.

Institui, no âmbito do município de Colatina, o “Dia
do Fotógrafo” _______________________:

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Publicação Nº 31417

LEI Nº 6.261, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015__.

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado
do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito do município de Colatina, o “Dia do Fotógrafo” a ser comemorado anualmente
no dia 13 de Fevereiro.

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

Artigo 2º - A data ora instituída passará a constar no
Calendário Oficial de Eventos da Prefeitura Municipal de
Colatina.

Prefeito Municipal

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

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

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

de Colatina, em 19 de novembro de 2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 24 de novembro de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete.

Prefeito Municipal
Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 24 de novembro de 2015.
Secretário Municipal de Gabinete.

Guarapari
Prefeitura
COPEL - RESULTADO PP 113/15

Publicação Nº 31487

RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: Contratação de Instituição Financeira para
Gerenciamento da Folha de pagamentos da Administração
Direta e Indireta.
VENCEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

A Prefeitura Municipal de Guarapari, através da Comissão
Pregão, torna público, de acordo com as disposições da
Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e regido pela Lei
Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, o resultado da 2ª
abertura:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 113/2015
PROCESSO Nº. 15.535/2015

VALOR OBTIDO: R$ 4.835.000,00 (quatro milhões oitocentos e trinta e cinco mil reais)
Guarapari, 03 de dezembro de 2015
Otávio Jr R Postay
Pregoeiro Oficial - Substituto

www.diariomunicipal.es.gov.br

04/12/2015 (Sexta-feira)

DOM/ES - Edição N° 400

COPELE - RESULTADO PE 125/15

Publicação Nº 31489

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acordo com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013,
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº.
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 125/2015
PROCESSO Nº. 16027/2015
OBJETO: Aquisição de material de consumo (ferragens),
em atendimento a Secretaria Municipal de Trabalho,
Assistencia e Cidadani - SETAC, conforme Anexo I do
Edital.
Lote Unico: DESERTO
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9824/2015, foi DESERTO e marca REABERTURA para o
dia 18/12/2015 as 09h00. Solicitação de edital através
do e-mail: copel@guarapari.es.gov.br

ARIANE DE SOUZA DE FREITAS
PREGOEIRA

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, TORNA PÚBLICO QUE O RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME
ELETRÔNICO COM MONITORAMENTO 24 HORAS,
PROCESSO Nº 2175/2015, foi DESERTO e marca REABERTURA para o dia 22/12/2015 as 13h00. Solicitação de edital através do e-mail: copel@guarapari.es.gov.
br

ARIANE DE SOUZA DE FREITAS
PREGOEIRA

Otávio Jr R Postay
Pregoeiro Eletrônico Oficial
PMG

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 079/2014

Publicação Nº 31469

DECRETO Nº. 631/2015 E OUTROS

Publicação Nº 31455

Decreto nº. 631/2015 – Dispõe sobre nomeação de
membros do Conselho Municipal do Plano Diretor do Município de Guarapari – CMPDG e dá outras providências.
Revoga o Decreto nº. 615/2015.
Decreto nº. 632/2015 - NOMEIA a senhora LETÍCIA
DE ALMEIDA SANTOS, para ocupar o cargo de provimento em comissão de GERENTE TÉCNICA DE EDIFICAÇÕES – PC-2B, da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Rural e Urbano – SEMPRAD.

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 079/2014, firmado entre o
Município de Guarapari/ES e a empresa Prime Estruturas e Eventos LTDA-ME. Processo n° 5443/2015, sendo
o objeto: ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 079/2014, em 25,00
% (vinte e cinco por cento), totalizando o valor de R$
20.750,00 (vinte mil setecentos e cinquenta reais),
assinado em 03/12/2015.
Orly Gomes da Silva

Decreto nº. 633/2015 - EXONERA, “a pedido” a senhora HERONDINA PEREIRA DA CRUZ do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE I – AAS1, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.

PREGÃO 2015

Publicação Nº 31379

AVISO DE REABERTURA
O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, TORNA PÚBLICO QUE O RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2015 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, PROCESSO Nº

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 167/2015, firmado entre o Município de Guarapari/ES e a empresa J.M.
Mercher Comercial Du Rei - ME. Processo n° 6964/2015,
sendo o objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de papelaria para atender as necessidades dos programas da Secretaria Municipal de Trabalho,
Assistência e Cidadania - SETAC, o presente contrato tem
valor de R$ 13.790,00, assinado em 03/12/2015.
Orly Gomes da Silva
Prefeito Municipal
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04/12/2015 (Sexta-feira)

DOM/ES - Edição N° 400

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°
166/2015, firmado entre o Município de Guarapari/ES
e a empresa 03 Estrelas Comércio e Serviços LTDA-ME.
Processo n° 4513/2014, sendo o objeto: Contratação de
empresa para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, pelo período de 12 meses, o
presente contrato tem valor estimado de R$ 20.325,50,
assinado em 03/12/2015.
Orly Gomes da Silva
Prefeito Municipal
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Portaria/Gab nº. 347/2015 - DESIGNA o servidor municipal Sr. Dimas Vassoler Junior – Técnico Administrativo Contábil, para fiscalizar o Contrato de Fornecimento n°
167/2015, firmado com a empresa J.M.Mercher Comercial
Du Rei-ME.

Portaria/Gab nº. 348/2015 - DESIGNA o servidor municipal Sr. Dimas Vassoler Junior – Técnico Administrativo Contábil, para fiscalizar o Contrato de Fornecimento n°
166/2015, firmado com a empresa 3 Estrelas Comércio e
Serviços LTDA-ME.

Ibiraçu
Prefeitura
PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2015

Publicação Nº 31386

PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2015

Publicação Nº 31388

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial
0100/2015
Exclusivo p/ ME e EPP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial
0102/2015
Exclusivo p/ ME e EPP

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08 horas dia 16/12/2015, Licitação na Modalidade
PP. Objeto: aquisição de generos alimenticios e outros, tais
como (açúcar, pó de café, margarina, leite, refrigerante e
suco), para atender a (SEMSA) e seus setores, , em entregas parceladas, durante o exercício de 2016. O edital
e seus anexos deverão ser solicitados através do email
licitação@ibiracu.es.gov.br ou retirados através do site:
www.ibiracu.es.gov.br.

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08 horas dia 17/12/2015, Licitação na Modalidade
PP. Objeto: aquisição de fibra alimentar, conforme requerimento nº 3522/2014, para atender ao exercício de 2016,
a pedido da SEMSA. O edital e seus anexos deverão ser
solicitados através do email licitação@ibiracu.es.gov.br ou
retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br.
Angela Mª. T. Polezeli

Angela Mª. T. Polezeli

Pregoeira

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2015

Publicação Nº 31387

PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2015

Publicação Nº 31389

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial
0101/2015
Exclusivo p/ ME e EPP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial
0103/2015
Exclusivo p/ ME e EPP

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 10 horas dia 16/12/2015, Licitação na Modalidade
PP. Objeto: contratação de empresa para o fornecimento
de lanches e pães para atender secretaria municipal de
saúde e seus setores, durante o exercício de 2016, em
entregas programadas. Proc. 3474/15 E 3476/15- SEMSA.
O edital e seus anexos deverão ser solicitados através do
email licitação@ibiracu.es.gov.br ou retirados através do
site: www.ibiracu.es.gov.br.

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 10 horas dia 17/12/2015, Licitação na Modalidade PP.
Objeto: Aquisição de materiais de construção, para atender as obras de Recuperação da Estação de Tratamento
de Esgoto e Construção de Elevatórias e novas Redes de
Esgotamento Sanitário, convenio nº 023/11. Proc. 1614/15
de 04/05/2015, a pedido da SEMOSI. O edital e seus anexos
deverão ser solicitados através do email licitação@ibiracu.es.
gov.br ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br.

Angela Mª. T. Polezeli

Angela Mª. T. Polezeli

Pregoeira

Pregoeira
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RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº
010/2015

Publicação Nº 31376

RESULTADO DE LICITAÇÃO
TP 010/2015
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TP 014/2015

Publicação Nº 31390

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS
014/2015

HABILITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado da Fase de Habilitação da Licitação da TP
nº 010/2015. Declara HABILITADAS as empresas: CONSTRUTORA SÁ DE MELLO LTDA ME, CVN
CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP, CONCIDEL
CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP, CUCOCIAL- PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS
LTDA, COMAN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA
EPP, VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA. DECLARA
INABILITADA a empresa: ECOLOGIA CONSTRUÇÕES,
INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.
Fica marcado a data de 11/12/2015, às 08 hs, na sala
da CPL, a abertura dos envelopes de nº 2 – Proposta de
Preços, caso não haja interposição de recursos.

A Prefeitura Mun. de Ibiraçu, torna público que realizará
às 09 horas do dia 21/12/2015, Licitação na Modalidade
Tomada de Preços, tendo como objeto a contratação de
empresa prestadora de serviços na área da construção civil
que deverá disponibilizar mão de obra qualificada e necessária para edificações de base de concreto, fornecimento de
materiais e instalações de ponto de ônibus, em diversas localidades do Município de Ibiraçu, conforme modelo similar
ao termo de referência, através do Termo de Compromisso
nº 789757/2013, que entre si celebram a União Federal,
por Intermédio do Ministério das Cidades, Representado
pela Caixa Econômica Federal e o Município de Ibiraçu, a
pedido SEMOSI. Proc. 4210/2015 de 09/11/2015. O Edital
e seus anexos deverão ser retirados através do site www.
ibiracu.es.gov.br, email: licitacao@ibiracu.es.gov.br no horário das 07 horas às 13 horas.

Angela Mª T. Polezeli
Angela Mª Tintori Polezeli

Presidente da CPL

Presidente da CPL

RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº
012/2015

Publicação Nº 31380

RESULTADO DE LICITAÇÃO
TP 012/2015
HABILITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado da Fase de Habilitação da Licitação da TP nº 012/2015.
Declara HABILITADAS as empresas: WID CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA EPP, VITORIALUZ CONSTRUÇÕES
LTDA, CONCIDEL CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA
EPP, LARGURA & BARROS CONSTRUTORA LTDA
EPP, CUCO-CIAL- PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES
E PROJETOS LTDA, CVN CONSTRUTORA VIA NORTE
LTDA EPP. Declara INABILITADA a seguinte empresa ECOLOGIA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES
E EMPREENDIMENTOS LTDA ME. Fica marcado a data
de 11/12/2015, às 08 hs e 30 minutos, na sala da
CPL, a abertura dos envelopes de nº 2 – Proposta
de Preços, caso não haja interposição de recursos.

Angela Mª T. Polezeli
Presidente da CPL
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João Neiva
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva
PORTARIA Nº 101/2015

Publicação Nº 31421

PORTARIA Nº 101/2015
O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João
Neiva- ES, no uso de suas atribuições legais e, de acordo
com a Lei Municipal nº 1.425/2003. Designado através do
Decreto nº 4.299/2013, datado em 02/01/2013.

PORTARIA Nº 102/2015

Publicação Nº 31422

PORTARIA Nº 102/2015
O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João
Neiva- ES, no uso de suas atribuições legais e, de acordo
com a Lei Municipal nº 1.425/2003. Designado através do
Decreto nº 4.299/2013, datado em 02/01/2013.

CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - Inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93,
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - Inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93,
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear o servidor CARLOS HUMBERTO GABRIEL para o cargo de Fiscal do Contrato nº 25/2015,
firmados entre o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva/ES e a empresa e o empresa PORTO
SEGURO CIA SEGUROS GERAIS.

Art. 1° - Nomear o servidor Jucimar Penha Gomes para
o cargo de Fiscal do Contrato nº 24/2015, firmados entre
o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João
Neiva/ES e a empresa e o empresa PORTO SEGURO CIA
SEGUROS GERAIS.

Art. 2º - O objeto do referido contrato visa a contratação
de seguro para os veículos que compõem a frota do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva - ES, conforme disposto no item 1. da cláusula primeira do objeto do
Contrato 025/2015. O prazo de vigência do contrato será
de 12(doze) meses, contados a partir de sua assinatura,
conforme disposto na cláusula segunda.

Art. 2º - O objeto do referido contrato visa a contratação
de seguro para os veículos que compõem a frota do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva - ES, conforme disposto no item 1. da cláusula primeira do objeto do
Contrato 024/2015. O prazo de vigência do contrato será
de 12(doze) meses, contados a partir de sua assinatura,
conforme disposto na cláusula segunda.

Art.3º - O fiscal será responsável por fiscalizar e acompanhar o andamento e a execução dos serviços prestados,
conforme especificado na cláusula oitava do contrato.

Art.3º - O fiscal será responsável por fiscalizar e acompanhar o andamento e a execução dos serviços prestados,
conforme especificado na cláusula oitava do contrato.

Art. 4º - Dê ciência aos interessados.

Art. 4º - Dê ciência aos interessados.

Art. 3º - Autue-se no processo

Art. 3º - Autue-se no processo

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais em 19/11/2015.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais em 19/11/2015.

Registre-se, publica-se e cumpra-se.

Registre-se, publica-se e cumpra-se.

João Neiva-ES, 02 de Dezembro de 2015.

João Neiva-ES, 02 de Dezembro de 2015.

Clésio Ferreira Gonçalves

Clésio Ferreira Gonçalves

Diretor do SAAE

Diretor do SAAE
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Marechal Floriano
Prefeitura
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015

Publicação Nº 31133

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 058/2015
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para ministrar oficinas de corte e costura; manicure e pedicure; música; arteterapia; atividades socioeducativas; artesanato;
informática e orientação social.

INFORMAÇÕES: pelo e-mail licitacao@marechalfloriano.
es.gov.br e no site www.marechalfloriano.es.gov.br.
Mais informações: telefone (27) 3288-1111/1367, de
7:00 às 13:00 hs.

Marechal Floriano/ES, 02 de Dezembro de 2015.

ABERTURA: 17/12/2015 às 9h00min.

Dorival Kuster

LOCAL: Sala de Licitações da PMMF – Rua Davide Canal,
nº 57, Centro, Marechal Floriano/ES.

Pregoeiro Municipal

Presidente Kennedy
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020/2015 E AVISO DE RESULTADO FINAL DA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2015

Publicação Nº 31454

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 020/2015
O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que está disponível o Edital da Concorrência Pública
em epígrafe, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E CORREÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, com abertura prevista
para o dia 07/01/2016 às 09:30 horas.
O edital estará disponível no site www.presidentekennedy.
es.gov.br ou no setor de licitação, 3° andar da PMPK, nos
dias úteis de 08 às 11 horas e 12:30 às 16 horas.
AVISO DE RESULTADO FINAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 015/2015
O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado
final da Concorrência Pública em epígrafe, sendo a empresa CONSTRUTORA ROMA LTDA declarada vencedora
do certame com o valor total de R$ 7.446.004,03 (sete
milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quatro reais e
três centavos). Deste modo, fica concedido o prazo de 05
(cinco) dias úteis para apresentação de recursos.
Presidente Kennedy, 03/12/2015.

PE 073/2015

Publicação Nº 31420

PREGÃO ELETRÔNICO 073/2015
PROCESSO Nº 0077/2015

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 aquisição de portas e
divisórias para instalação na sede administrativa da secretaria municipal de assistencia 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 12h00min do dia
17/12/2015.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 13h00min do dia
17/12/2015.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às
14h00min do dia 17/12/2015.

Presidente Kennedy, 03/12/2015

Bruno Roberto de Carvalho

Selma Henriques de Souza

Presidente da CPL

Pregoeira
www.diariomunicipal.es.gov.br

04/12/2015 (Sexta-feira)

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

DOM/ES - Edição N° 400

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Publicação Nº 31399

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Tendo em vista o que consta dos autos, RECONHEÇO a
dívida contraída com o Sr°. José Lourenço da Silva, Brasileiro, inscrita no CPF sob o nº 012.339.928-99, no valor de
R$ 1.094,28 (UM MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), referente ao pagamento de aluguel do MÊS DE AGOSTO A OUTUBRO, JUSTIFICADA POR
A BENEFICIÁRIA ESTAVA COM UM PROCESSO JUDICIAL
REQUERENDO UMA UNIDADE HABITACIONAL VEZ QUE A
SUA CASA FOI DEMOLIDA EM GESTÃO ANTERIORES, E
SUA CASA ESTAVA EM FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO, ASSIM SENDO FICOU SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, de 05/08/2015 a 09/10/2015 do corrente ano, de
um imóvel localizado na Rua Jacques Soares, s/n°, centro,
Presidente Kennedy/ES.
Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente
NOTA DE EMPENHO, a conta de dotação própria do orçamento vigente e a observância do disposto nos § 1º e 2º
do art. 63, da Lei Federal nº. 4.320/64.
Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na
forma da lei vigente neste Município.
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Tendo em vista o que consta dos autos, RECONHEÇO a
dívida contraída com o Sr°. Pedro Gonçalves de Souza,
Brasileiro, inscrita no CPF sob o nº 575.707.107-97, no
valor de R$ 1.117,63 (UM MIL CENTO E DEZESSETE REAIS
E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), referente ao pagamento
de aluguel do MÊS DE AGOSTO A OUTUBRO, JUSTIFICADA
POR ATRASO NO TRÂMITES PROCESSUAL NOS SETORES
ADMINISTRATIVOS, de 27/08/2015 a 15/10/2015 do corrente ano, de um imóvel localizado na Rua Atila Vivacqua,
n° 697, 1° andar, centro, Presidente Kennedy/ES.
Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente
NOTA DE EMPENHO, a conta de dotação própria do orçamento vigente e a observância do disposto nos § 1º e 2º
do art. 63, da Lei Federal nº. 4.320/64.
Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na
forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 03 de dezembro de 2015.

Presidente Kennedy, 03 de dezembro de 2015.
Ricardo Vasconcelos Cordeiro

Ricardo Vasconcelos Cordeiro

Secretário Municipal de Assistência Social

Secretário Municipal de Assistência Social

Santa Teresa
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PP 146/2015

Publicação Nº 31447

AVISO DE LICITAÇÃO PP 150/2015

Publicação Nº 31418

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°146/2015

PREGÃO PRESENCIAL N°150/2015

OBJETO: aquisição de materiais de limpeza e consumo.
ABERTURA DA SESSÃO: 9h do dia 22/12/2015
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

OBJETO: contratação de empresa licenciada e especializada em destinação final, armazenamento e transporte de
resíduos sólidos urbanos classe II.
ABERTURA DA SESSÃO: 13h do dia 17/12/2015
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,03 de dezembro de 2015

Santa Teresa,02 de dezembro de 2015

Iliani Totola knupp

Iliani Totola knupp

Pregoeira Oficial – PMST

Pregoeira Oficial – PMST
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 03122015

TORNA PÚBLICO

Publicação Nº 31366

SANTA TERESA – ES

ONDE SE LÊ:

RESUMO DE RESCISÃO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 303/2015
CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

ANEXO I
2.1 - Exercício profissional no âmbito de atuação pleiteada na Rede Publica de Santa Teresa entre 2011 a 2014
até o limite de 36 meses.

CONTRATADA: Elza Holz.
OBJETO: Acordam rescindir a partir do dia 06 de outubro
de 2015, a pedido do CONTRATANTE, por conveniência administrativa.
PROCESSO: 13478/2015.
Santa Teresa, 01 de outubro de 2015.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

LEIA-SE:
ANEXO I
2.1 - Exercício profissional no âmbito de atuação
pleiteada na Rede Publica de Santa Teresa entre
2012 a 2015 até o limite de 30 meses.
Gabinete do Prefeito, Santa Teresa, Estado do Espirito
Santo, em 03 de dezembro de 2015.

PREFEITO MUNICIPAL
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Prefeito Municipal
RESUMO AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 162/2015
CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

PORTARIA CGAB Nº 301/2015 - FISCAL

Publicação Nº 31451

CONTRATADA: Elaine Fiorentini da Silva.
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual, para
01 de janeiro de 2016 até 23 de novembro de 2016, data
limite do Processo Seletivo Simplificado Edital/SMAS Nº
21/2014.

PORTARIA/CGAB Nº 301/2015

PROCESSO: 13849/2015.

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,

Santa Teresa, 20 de outubro de 2015.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL

DESIGNA SERVIDORES PARA FISCALIZAREM CONTRATOS
DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

RESOLVE:
Art. 1.º Ficam designados os Servidores abaixo relacionados para serem fiscais de Contratos firmados pela Municipalidade para:
I – AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (FRASCO 20L):

ERRATA AO EDITAL CGAB 016/2015 PROCESSO SELETIVO MAGISTÉRIO

Publicação Nº 31438

a) SMED: Cristiane Louzada do Rozário dos Santos – Processo: 13.779/2015.
b) SMAR: Vanessa
13.971/2015.

Pizziolo

Coqueto

–

Processo:

ERRATA AO EDITAL/CGAB/016/2015

c) SMTC: Monica Maria Dossi Biasutti – Processo:
14.545/2015.

PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS NÃO HABILITADOS DO MAGISTÉRIO EM
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATUAR NA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO DE 2016,

d) SMAD: Katieli da Silva Nandorf – Processo: 14.623/2015.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o equivoco na publicação de informações contidas no PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO/EDITAL/CGAB/016/2015,

e) SMMA: Rayanne
15.136/2015.

Bridi

Rodrigues

–

Processo:

II – AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GAS (P13):
a) SMED: Luzia Oleni Gava Ziviani – Processo: 13.514/2015.
b) SMTC: Monica Maria Dossi Biasutti – Processo:
14.546/2015.
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Art. 2.º Os Servidores responsáveis pela fiscalização deverão 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.
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Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do
Espírito Santo, em 03 de dezembro de 2015.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITO MUNICIPAL

São Gabriel da Palha
Prefeitura
AVISO PREGÃO PRESENCIAL 63/2015

AVISO PREGÃO PRESENCIAL 65/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 63/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 65/2015

DATA DE ABERTURA: 21/12/2015 ás 13h.

DATA DE ABERTURA: 18/12/2015 ás 08h.

OBJETO: Aquisição de brinquedos para o parquinho da
PEM “Córrego Queixada”.

OBJETO: Aquisição de materiais de papelaria necessários
nas diversas oficinas e cursos dos Grupos de Conveniência
e Fortalecimento de Vínculos oferecidos pelo CRAS.

Publicação Nº 31461

O edital poderá ser retirado através do site www.saogabriel.es.gov.br, demais informações pelo telefone 00 XX
27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 03/12/2015.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS
Pregoeiro Oficial

Publicação Nº 31459

O edital poderá ser retirado através do site www.saogabriel.es.gov.br, demais informações pelo telefone 00 XX
27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 03/12/2015.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS
Pregoeiro Oficial

AVISO PREGÃO PRESENCIAL 64/2015

Publicação Nº 31462

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 64/2015
DATA DE ABERTURA: 05/01/2016 ás 13h.
OBJETO: Registro de Preços para contratação de serviços destinados manutenção de ar condicionado (janela e
split), incluindo instalação, higienização, lubrificação, carga de gás para os equipamentos pertencentes e os que
venham a pertencer à esta Prefeitura por um período de
12 (doze) meses.

AVISO PREGÃO PRESENCIAL 66/2015

Publicação Nº 31464

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 66/2015
DATA DE ABERTURA: 06/01/2016 ás 13h.
OBJETO: Registro de preços, para a aquisição de peças destinadas manutenção de ar condicionado (janela e
split), incluindo instalação, higienização, lubrificação, carga de gás para os equipamentos pertencentes e os que
venham a pertencer à esta Prefeitura por um período de
12 (doze) meses.

O edital poderá ser retirado através do site www.saogabriel.es.gov.br, demais informações pelo telefone 00 XX
27 3727-1366, ramal 362.

O edital poderá ser retirado através do site www.saogabriel.es.gov.br, demais informações pelo telefone 00 XX
27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 03/12/2015.

São Gabriel da Palha, em 03/12/2015.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

Pregoeiro Oficial

Pregoeiro Oficial
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AVISO PREGÃO PRESENCIAL 67/2015

Publicação Nº 31441

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 67/2015
DATA DE ABERTURA: 17/12/2015 ás 13h.
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de kits de
castas básicas para atendimento às famílias em situação
de vulnerabilidade social, por um período de 12 (doze)
meses.
O edital poderá ser retirado através do site www.saogabriel.es.gov.br, demais informações pelo telefone 00 XX
27 3727-1366, ramal 362.
São Gabriel da Palha, em 03/12/2015.
SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS
Pregoeiro Oficial

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N.º 03/2015
Publicação Nº 31471

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
N.º 03/2015

Estabelece normas para processo de seleção e contratação
de pessoal em regime de CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA,
para prestação de serviços no atendimento às necessidades
emergenciais da Secretaria Municipal de Educação e demais
necessidades da Administração Pública Municipal, nos termos da Lei Municipal n.º 2.110, de 20 de dezembro de 2010.
Faço público, ao disposto no Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e demais legislação e normas estabelecidas
neste Edital, que nos dias 10 e 11 de dezembro de 2015,
com o atendimento de quinta-feira (10/12) das 13h às 17h
e na sexta-feira (11/12), 8h às 12h, estarão abertas as
inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO,
para Contratação Temporária de 25(vinte e cinco) serventes para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e
formação de cadastro de reserva para as demais necessidades da Administração Pública Municipal, em conformidade com a Lei Municipal n.º 2.110, de 20 de dezembro
de 2010.

Art. 1.° O Processo Seletivo Simplificado para contratação
de pessoal em regime de contratação temporária e formação de cadastro de reserva, para o exercício das atividades
de servente, será realizado na Sede da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, por intermédio da Secretaria
Municipal de Administração, sob a Coordenação da Comissão Especial designada pela Prefeito Municipal, através da
Portaria N.º 1.105/2015, de 26 de novembro de 2015.
§ 1.° Compreende o Processo Seletivo Simplificado: a inscrição, pontuação dos itens conforme Art. 4º, a classificação, a homologação e a chamada dos candidatos classificados.
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§ 3º Caberá à Comissão Especial nomeada pela Portaria
N.º 1.105/2015, de 26 de novembro de 2015, a coordenação geral do Processo Seletivo Simplificado de que trata o
caput deste artigo.
DA INSCRIÇÃO
Art. 2.° As inscrições dos candidatos para o cargo de Servente, constante do Anexo I deste Edital, conforme a Lei
Municipal nº 2.110, de 20 de dezembro de 2010, em regime de Contratação Temporária, deverão ser feitas na
Secretaria Municipal de Educação, na sede da Prefeitura
Municipal de São Gabriel da Palha, situada à Praça Vicente
Glazar, 159 – São Gabriel da Palha – ES, por meio da Comissão Especial, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2015,
com o atendimento na quinta-feira, dia 10/12, das 13h às
17h e na sexta-feira, dia 11/12, das 8h às12h.
Art. 3.° As inscrições serão apresentadas em envelope lacrado, contendo a documentação exigida no art. 4.° deste
Edital, que deverão ser entregues na Secretaria Municipal
de Educação, ao servidor responsável pelo recebimento
das inscrições.
§1.° - Não haverá conferência de documentos no momento
da inscrição.
§2.° - A Ficha de Inscrição – Anexo IV deste Edital, fornecida pela Administração Pública Municipal deverá ser afixada na parte externa do envelope.
§3.° - A entrega do envelope poderá ser feita por terceiros,
desde que o próprio candidato assine a Ficha de Inscrição.
§4.° - Na impossibilidade da assinatura da Ficha de
Inscrição pelo candidato, a inscrição poderá ser realizada
através de procuração, havendo a necessidade de incluir
no envelope a procuração por instrumento público ou
particular, com firma reconhecida, devendo a procuração
conter poderes específicos para este fim.
§5.° - O candidato receberá o protocolo de sua inscrição,
Anexo V, devidamente assinado pelo responsável pela recebimento da inscrição.
§6.º - São requisitos mínimos para a Inscrição de que trata este Edital:
I. ser brasileiro nato ou naturalizado;
II. possuir, na data de encerramento das inscrições, a escolaridade e requisitos básicos exigidos para o exercício
das atividades a serem exercidas pelo contratado, conforme Anexo II deste Edital;
III. possuir, na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 anos completos;
IV. não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos
ou funções públicas (Art. 37, XVI e XVII da Constituição
Federal);
V. não possuir contrato rescindido com a Administração
Pública Municipal através de processo administrativo disciplinar;
VI. estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso de
candidato do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
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VII. declarar conhecer as exigências previstas neste Edital
e estar de acordo com elas (Anexo IV).
Art. 4.° Para efeito de inscrição, o candidato deverá entregar a seguinte documentação:
I. currículo original atualizado;
II. cópia legível de documento de Identidade e CPF, autenticada;
III. cópia de Diploma, Certificado, Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão de 8ª série, autenticada;
Paragrafo Único – Não será aceito, cópia da Carteira de
Trabalho como comprovante de tempo de serviço, autenticada ou não, devido a dificuldade de comprovação de veracidade de propriedade do(a) candidato(a), uma vez que
não será realizado análise de documentação no momento
da inscrição.
Art. 5.° Será automaticamente desclassificado o candidato
que:
I – não apresentar todos os documentos exigidos como
pré-requisitos, em conformidade com este Edital;
II – não apresentar procuração, conforme § 4.° do art. 3.°
deste Edital, no caso de inscrição por procuração;
III – não apresentar a Ficha Padrão de Inscrição devidamente preenchida e assinada;
IV – Não apresentar os documentos autenticados, conforme exigido no Art. 4º;
V - não preencher os requisitos previstos neste Edital;
DA AVALIAÇÃO, PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
Art. 6.° O Processo Seletivo Simplificado será realizado em
única etapa: apresentação de documentação exigida no
Art. 4º, de caráter eliminatório e classificatório;
Art. 7.º Serão pontuados os títulos apresentados no ato de
inscrição com base na documentação exigida no Art. 4.° e
Anexo III deste Edital.
Art. 8.º A relação parcial dos candidatos classificados será
publicada no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, podendo ser publicada no
Quadro de Avisos da Secretaria Municipal de Educação e
no site http://www.saogabriel.es.gov.br/, no dia 15 de dezembro de 2015.
Art. 9.º Para efeitos de classificação geral será computada
a pontuação da documentação apresentada no envelope
lacrado.
Art. 10. A listagem parcial dos candidatos classificados
será divulgada pela Comissão Especial encarregada de
acompanhar o Processo Seletivo Simplificado, no dia 15
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de dezembro de 2015, após as 17h, a qual será afixada no
Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, podendo ser publicada no Quadro de Avisos
da Secretaria Municipal de Educação e no site http://www.
saogabriel.es.gov.br/.

Art. 11. A listagem final dos candidatos classificados será
divulgada pela Comissão Especial encarregada de acompanhar o Processo Seletivo Simplificado, no dia 21 de dezembro de 2015, a qual será afixada no Quadro de Publicações
da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, podendo
ser publicada no Quadro de Avisos da Secretaria Municipal
de Educação e no site http://www.saogabriel.es.gov.br/.
DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

Art. 12. Nos casos de empate na classificação dos cargos
estabelecidos no Anexo I, o desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade:
I . candidato com maior idade;
II. maior pontuação de tempo de serviço;
III. o candidato que tenha residência e domicílio em São
Gabriel da Palha.
DO RECURSO

Art. 13. O recurso para a revisão dos pontos obtidos na
classificação deverá ser solicitado pelo candidato, por escrito, conforme Anexo V deste Edital, à Comissão Especial
encarregada de acompanhar o Processo Seletivo Simplificado, no prazo máximo de 48 horas, após a divulgação da
classificação final (dias 16 e 17/12/2015);
Art. 14. Os pedidos de recurso serão julgados após o seu
recebimento, dentro de 24 horas (18/12/2015);
Art. 15. Encerrado o julgamento dos recursos, a Presidente da Comissão Especial encaminhará ao Chefe do Poder
Executivo a listagem final dos candidatos classificados e
eliminados, para homologação do resultado do Processo
Seletivo Simplificado.
DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
Art. 16. A convocação dos classificados para ocuparem as
vagas será efetuada pela Secretaria Municipal de Administração, sob a Coordenação do Departamento de Recursos
Humanos, de acordo com a listagem final e observada rigorosamente a ordem de classificação, conforme a necessidade do Município.
§ 1.° A Secretaria Municipal interessada, após o encerramento do Processo Seletivo, encaminhará ao Chefe do
Poder Executivo o pedido de Contratação Temporária, mediante justificativa condizente com as necessidades da
www.diariomunicipal.es.gov.br
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Secretaria, observada a listagem final de candidatos classificados, em conformidade com as vagas constantes do
Anexo I deste Edital.
§ 2.° O não comparecimento do candidato no prazo de 48
horas, contados da data da convocação, implicará na sua
desclassificação.

Art. 17. A contratação em caráter temporário, de que trata
este Edital, dar-se-á mediante celebração de contrato administrativo de prestação de serviços pela Administração
Pública e pelo profissional contratado.

Art. 18. No ato da convocação o candidato deverá entregar
cópia dos seguintes documentos:
I. Uma foto 3x4 recente;
II. Atestado de saúde ocupacional;
III. Cópia Autenticada do CPF;
IV. Cópia Autenticada do Documento de Identidade;
V. Cópia Autenticada do Título de eleitor e comprovante de
quitação eleitoral;
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dade de vagas, a carga horária, a remuneração e o período
referente a cada contrato, constam nos Anexos I e II deste
Edital.

DO REGIME JURÍDICO

Art. 20. Os candidatos classificados no presente Processo
Seletivo Simplificado serão contratados sob o regime jurídico de contratação temporária, conforme Lei Municipal
n.º 2.110, de 20 de dezembro de 2010.

Art. 21. Concluído o Processo Seletivo Simplificado de que
trata este Edital, a Secretaria Municipal de Administração
viabilizará a chamada dos candidatos classificados para
o preenchimento das vagas constantes no Anexo I, em
conformidade com os pedidos da Secretaria Municipal de
Educação.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

VI. Cópia Autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e
Previdência Social;

Art. 22. Dar-se-á a dispensa do pessoal contratado temporariamente na forma deste Edital:

VII. Cartão PIS/PASEP (se possuir);

I - a pedido, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
podendo a critério da Administração Pública e observado
o interesse público em cada caso, dispensar o contratado
antes do prazo de antecedência;

VIII. Comprovante de residência;
IX. Comprovante de conta bancária;
X. Cópia Autenticada de Histórico ou Declaração de conclusão de 8ª série ou superior;
XI. Declaração de não acumulação de cargo público;
XII. Certificado de reservista, no caso de ser candidato do
sexo masculino;
XIII. Cópia Autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;
XIV. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18
anos;

II - pelo término do prazo fixado para o seu exercício;
III - pela criação e provimento de cargos correspondentes
à função-atividade para a qual foi admitido;
IV - a critério da administração, devidamente justificada.
Parágrafo único – A rescisão do contrato em razão de inadimplência contratual ou falta disciplinar cometida pelo (a)
contratado (a) ensejará proibição da celebração de novo
contrato com o Município de São Gabriel da Palha pelo período de 12 (doze) meses.

XV. Cartão de Vacina dos filhos menores de 18 anos;
XVI. Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
XVII. Declaração de dependentes para fins de Imposto de
Renda;
XVIII. Certidão Negativa de Divida à Fazenda Municipal;
XIX. Número de telefone.
Parágrafo Único – O não cumprimento do disposto no
caput deste artigo implicará na eliminação do candidato.

DAS FUNÇÕES

Art. 19. As atribuições e os requisitos básicos para o exercício das atividades de Servente, objeto da contratação
temporária de que trata este Edital, bem como, a quanti-

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23. Este Processo Seletivo Simplificado terá validade
de 12 (doze) meses a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 24. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela
Comissão Especial.

São Gabriel da Palha, 03 de dezembro de 2015.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
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ANEXO I
QUADRO DE DETALHAMENTO DO CARGO, QT DE VAGAS, CARGA HORARIA, REMUNERAÇÃO E PERÍODO.

CARGO

QT DE VAGAS

CARGA HORÁRIA (Semanal)

REMUNERAÇÃO
(Mensal)

PERÍODO

Servente

25 + CR

44h

788,00

12 Meses

ANEXO II
CRONOGRAMA
ATIVIDADE
Publicação do Edital 03/2015, no site www.saogabriel.es.gov.br

DATA
03 de dezembro de 2015

Período de Inscrições

10 e 11 de dezembro de 2015

Resultado parcial

15 de dezembro de 2015

Períodos de Recursos

16 e 17 de dezembro de 2015

Analise de recursos

18 de dezembro de 2015

Publicação da respostas dos recursos

21 de dezembro de 2015

Classificação Final para Homologação

22 de dezembro de 2015

ANEXO III
ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS BÁSICOS DE CARGOS
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 utensílios; 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.
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ANEXO V

EXPERIÊNCIA:

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL 03/2015

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.

TABELA DE PONTUAÇÃO

Art. 4.° Para efeito de inscrição, o candidato deverá entregar a seguinte documentação:
PONTOS

I. currículo original atualizado;

02 PONTOS

II. cópia legível de documento
de Identidade e CPF, autenticada;

(Não preencher)

NOME DO CANDIDATO: __________________________
_____________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: ______ /____/ ________ RG:
____________________________________ U.F. _____
CPF: _________________________________________
ENDEREÇO: ____________________________________
___________________________ Nº ________________
BAIRRO: ______________________________ CIDADE:
_____________________________________________

PONTUAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras todas
as informações prestadas nesta Ficha de Inscrição, bem
como a veracidade dos documentos entregues, estando
de acordo com as normas deste Processo Seletivo Simplificado. Declaro, ainda, ter conhecimento das exigências
mínimas previstas no Edital que regulamenta o Processo
Seletivo Simplificado, e que aceito e atendo a todos os
requisitos mínimos e condições estabelecidas para o exercício do cargo, comprometendo-me, ainda, à sua devida
comprovação, quando exigida.
São Gabriel da Palha - ES, ____ de ___________ de 2015.
Assinatura do Candidato Responsável pela Inscrição

ANEXO VI
01 PONTOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL 03/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

III. cópia de Diploma, Certificado, Histórico Escolar ou
Declaração de Conclusão equivalente a de 8ª série, autenticada;

02 PONTOS

IV. declaração original ou cópia
autenticada, comprovando no
máximo de 1(um) ano de experiência profissional, para o
cargo pleiteado;

01 PONTO A
CADA 30 DIAS
TRABALHADOS

TOTAL

INSCRIÇÃO Nº _____________

DECLARAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO/POSIÇÃO:

ATIVIDADES

CARGO: __________________________________

E-MAIL: _______________________________________

INSCRIÇÃO:

CARGO:

FICHA DE INSCRIÇÃO

CEP: ___________________________TEL: __________
______________________________________________

ANEXO IV

CANDIDATO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO Nº ________________
CARGO: ______________________________________
São Gabriel da Palha, ______ de ____________ de 2015.
Assinatura do Candidato Responsável pela Inscrição
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PORTARIA Nº 1.130/2015 - LOCALIZA SERVIDOR

Publicação Nº 31475

PORTARIA Nº 1.130/2015 LOCALIZA SERVIDOR
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 7627/2015, de 18/11/2015, da Secretaria Municipal de Administração;
R E S O L V E:
Art. 1º - LOCALIZAR o servidor JOSÉ LUIZ DA SILVA, Matrícula 238, Calceteiro, Carreira IV, Classe “H”, na da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, a partir do dia 03 de dezembro de 2015.
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 03 de dezembro de 2015.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.
NIVALDO COMETTI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.131/2015 - DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 31476

PORTARIA Nº 1.131/2015 DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª 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 2.571/2015, de 19/11/2015, que “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”;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“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” contempla em seus artigos 34 a 38 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 7243/2015, de 30/10/2015,
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R E S O L V E:
Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão do Servidor Público Municipal, da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo, referente ao biênio 2013/2015, realizado em
OUTUBRO/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 03 de dezembro 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 1.131/2015, DE 03/12/2015.
RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – OUTUBRO/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Nº

Servidor Avaliado

01

ANTONIO MAURICIO MOLINÁRIO

Cargo

Período Avaliado

Classe
Atual

Percentual
Obtido

Auxiliar de Secretaria

11/10/2014 a 10/10/2015

B

100%

PORTARIA Nº 1.132/2015 - CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS32

Publicação Nº 31477

PORTARIA Nº 1.132/2015 CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
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 2.571/2015, de 19/11/2015, que “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”;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“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” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;
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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 de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, de
15/08/2010;
CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 7243/2015, de 30/10/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER a Progressão ao Servidor Público Municipal, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Turismo, conforme Anexo Único, desta Portaria, a partir de OUTUBRO/2015, em consonância com a
relação apresentada pela Comissão de Avaliação.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 1º de outubro de 2015.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 03 de dezembro 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 1.132/2015, DE 03/12/2015
RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – OUTUBRO/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Nº
01

Servidor Avaliado
ANTONIO MAURICIO MORINÁRIO

Cargo

Período Avaliado

Médias
Avaliações

Classe
Anterior

Classe
Atual

Auxiliar de Secretaria

11/10/2013 a 10/10/2015

100%

B

C

PORTARIA Nº 1.133/2015 - DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 31478

PORTARIA Nº 1.133/2015 DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª 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 2.571/2015, de 19/11/2015, que “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”;
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CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“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” contempla em seus artigos 34 a 38 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 7244/2015, de 30/10/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão da Servidora Pública Municipal, da Secretaria
Municipal de Cultura e Arte, referente ao biênio 2013/2015, realizado em OUTUBRO/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 03 de dezembro 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 1.133/2015, DE 03/12/2015.
RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – OUTUBRO/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE
Nº

Servidora Avaliada

Cargo

Período Avaliado

Classe Atual

Percentual
Obtido

01

BENILDES MARIA LODI SANTOS

Auxiliar de Biblioteca

13/10/2014 a 12/10/2015

K

100%

PORTARIA Nº 1.134/2015 - CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS32

Publicação Nº 31480

PORTARIA Nº 1.134/2015 CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
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 2.571/2015, de 19/11/2015, que “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”;
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CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“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” contempla em seus artigos 34 a 38 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 de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, de
15/08/2010;
CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 7244/2015, de 30/10/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER a Progressão à Servidora Pública Municipal, da Secretaria Municipal de Cultura e Arte, conforme
Anexo Único, desta Portaria, a partir de OUTUBRO/2015, em consonância com a relação apresentada pela Comissão de
Avaliação.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 1º de outubro de 2015.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 03 de dezembro 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 1.134/2015, DE 03/12/2015
RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – OUTUBRO/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE
Nº

Servidora Avaliada

Cargo

Período Avaliado

Médias
Avaliações

Classe
Anterior

Classe Atual

01

BENILDES MARIA LODI SANTOS

Auxiliar de Biblioteca

13/10/2013 a 10/10/2015

100%

K

L

PORTARIA Nº 1.135/2015 - DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 31481

PORTARIA Nº 1.135/2015 DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª 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 2.571/2015, de 19/11/2015, que “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”;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“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” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;
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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 7242/2015, de 30/10/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão da Servidora Pública Municipal, da Secretaria
Municipal de Saúde, referente ao biênio 2013/2015, realizado em OUTUBRO/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 03 de dezembro 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 1.135/2015, DE 03/12/2015.
RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – OUTUBRO/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº

Servidora Avaliada

Cargo

Período Avaliado

Classe
Atual

Percentual
Obtido

01

IVANI MONTEIRO

Auxiliar de Enfermagem

01/10/2014 a 03/09/2015

K

75%

PORTARIA Nº 1.136/2015 - CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Publicação Nº 31482

PORTARIA Nº 1.136/2015 CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
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 2.571/2015, de 19/11/2015, que “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”;
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CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“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” contempla em seus artigos 34 a 38 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 de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, de
15/08/2010;
CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 7242/2015, de 30/10/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER a Progressão à Servidora Pública Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo Único, desta Portaria, a partir de OUTUBRO/2015, em consonância com a relação apresentada pela Comissão de Avaliação.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 1º de outubro de 2015.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 03 de dezembro 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 1.136/2015, DE 03/12/2015
RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – OUTUBRO/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº

Servidora Avaliada

01

IVANI MONTEIRO

Cargo

Período Avaliado

Médias
Avaliações

Classe
Anterior

Classe
Atual

Auxiliar de Enfermagem

01/10/2013 a 30/09/2015

74,83%

K

L

PORTARIA Nº 1.137/2015 - DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 31483

PORTARIA Nº 1.137/2015 DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª 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 2.571/2015, de 19/11/2015, que “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”;
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CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“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” contempla em seus artigos 34 a 38 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 7240/2015, de 30/10/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão do Servidor Público Municipal, da Secretaria
Municipal de Planejamento, referente ao biênio 2013/2015, realizado em OUTUBRO/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 03 de dezembro 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 1.137/2015, DE 03/12/2015.
RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – OUTUBRO/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Nº

Servidor Avaliado

01

STEFAN FURTADO CHODACHI

Cargo

Período Avaliado

Classe
Atual

Percentual
Obtido

Assistente Administrativo

01/10/2014 a 30/09/2015

C

100%

PORTARIA Nº 1.138/2015 - CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Publicação Nº 31484

PORTARIA Nº 1.138/2015 CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
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 2.571/2015, de 19/11/2015, que “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”;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“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” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;
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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 de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, de
15/08/2010;
CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 7240/2015, de 30/10/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER a Progressão ao Servidor Público Municipal, da Secretaria Municipal de Planejamento, conforme
Anexo Único, desta Portaria, a partir de OUTUBRO/2015, em consonância com a relação apresentada pela Comissão de
Avaliação.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 1º de outubro de 2015.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 03 de dezembro 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 1.138/2015, DE 03/12/2015
RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – OUTUBRO/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Nº

Servidor Avaliado

Cargo

Período Avaliado

Médias
Avaliações

Classe
Anterior

Classe
Atual

01

STEFAN FURTADO CHODACHI

Assistente Administrativo

01/10/2013 a 30/09/2015

99,66%

C

D

PORTARIA Nº 1.139/2015 - DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 31485

PORTARIA Nº 1.139/2015 DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª 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 2.571/2015, de 19/11/2015, que “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”;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“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” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;
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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 6549/2015, de 30/09/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão da Servidora Pública Municipal, da Secretaria
Municipal de Finanças, referente ao biênio 2013/2015, realizado em SETEMBRO/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 03 de dezembro 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 1.139/2015, DE 03/12/2015.
RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – SETEMBRO/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº

Servidora Avaliada

Cargo

Período Avaliado

Classe Atual

Percentual
Obtido

01

LAURIANA BINDA CRUZ

Auxiliar Administrativo

01/09/2014 a 31/08/2015

J

92%

PORTARIA Nº 1.140/2015 - CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Publicação Nº 31486

PORTARIA Nº 1.140/2015 CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
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 2.571/2015, de 19/11/2015, que “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”;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“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” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;
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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 de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, de
15/08/2010;
CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 6549/2015, de 30/09/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER a Progressão à Servidora Pública Municipal, da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Anexo
Único, desta Portaria, a partir de SETEMBRO/2015, em consonância com a relação apresentada pela Comissão de Avaliação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 1º de setembro de 2015.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 03 de dezembro 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 1.140/2015, DE 03/12/2015

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – SETEMBRO/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Nº

Servidora Avaliada

Cargo

Período Avaliado

Médias
Avaliações

Classe
Anterior

Classe
Atual

01

LAURIANA BINDA CRUZ

Auxiliar Administrativo

01/09/2013 a 31/08/2015

93,50%

J

K
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São Roque do Canaã
Prefeitura
DECRETO Nº 2.748/2015

Publicação Nº 31450

DECRETO Nº 2.748/2015
ESTABELECE NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE
COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;
conferidas pelo artigo 57, VIII da Lei Orgânica Municipal,
bem como o disposto na da Lei 564/2009, Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de São Roque do Canaã,
que dispõe sobre a contratação de pessoal para atender
necessidades temporárias de excepcional interesse público
e considerando:
a) o processo administrativo nº 003316/2015; e
b) a necessidade urgente, e tendo em vista o objetivo de
não interromper os serviços de atendimento à saúde da
população do município,

EDITAL Nº 004/2015
ESTABELECE NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE
COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ,
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais
e frente à permissão inserta na Lei Municipal nº 564/2009,
e em atendimento aos Arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como a Lei Municipal n° 407/2007 e suas alterações, vem estabelecer normas para a seleção de Agente
Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias,
Agente Fiscal Sanitário, Auxiliar de Enfermagem e formação de cadastro reserva para eventual contratação do
cargo de Auxiliar Técnico de Laboratório, em regime de
contratação temporária, mediante celebração de CONTRATO ADMINISTRATIVO para atendimento às necessidades
temporárias de excepcional interesse público do Município
de São Roque do Canaã, conforme informações abaixo:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

DECRETA:
Art. 1º - Ficam aprovadas as normas constantes do Edital
anexo, para realização de processo seletivo simplificado
visando à contratação temporária de Agente Comunitário
de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Agente Fiscal
Sanitário, Auxiliar de Enfermagem e formação de cadastro reserva para eventual contratação do cargo de Auxiliar
Técnico de Laboratório, para a rede Municipal de Saúde
do Município de São Roque do Canaã, Estado do Espírito
Santo.
Art. 2º - Fica atribuída à Comissão Organizadora e Examinadora, designada pelo Prefeito Municipal de São Roque
do Canaã, a coordenação geral do processo seletivo simplificado.

1 - É condição essencial para inscrever-se neste
processo seletivo simplificado o conhecimento e
aceitação das instruções e normas contidas neste
edital. Ao assinar o requerimento de inscrição o
candidato declara que conhece e concorda plena
e integralmente com os termos deste Edital e
legislação vigente.
2 - O processo seletivo de que trata o presente edital tem
a finalidade de seleção de candidatos para provimento de
cargos públicos de forma temporária, mediante celebração
de contrato administrativo conforme distribuição apresentada no anexo I e cadastro reserva durante a vigência deste Processo Seletivo Simplificado.
TÍTULO II
DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

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

3 - O processo seletivo será realizado em duas fases distintas e sucessivas, assim constituídas:

Gabinete do Prefeito, 03 de Dezembro de 2015.

I) Primeira Fase - Para todos os candidatos, de caráter
eliminatório e classificatório e constará de avaliação de títulos, e tem por objetivo:

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

a) verificar se o candidato apresentou todos os documentos exigidos para inscrição e comprovação do requisito;
b) avaliar os documentos apresentados para fins de pontuação.
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II) Segunda Fase - Prova prática de trânsito, de caráter
eliminatório e classificatório, que será realizada para os
candidatos não eliminados e classificados na primeira
fase, relativamente aos cargos de AGENTE DE COMBATE
A ENDEMIAS e AGENTE FISCAL SANITÁRIO.
TÍTULO III
DA INSCRIÇÃO
4 - A inscrição será feita em envelope devidamente lacrado, contendo na parte externa o nome e o cargo pretendido, devendo o mesmo ser entregue no Protocolo Geral,
localizado no prédio da Prefeitura Municipal de São Roque
do Canaã, situada à Rua Lourenço Roldi, 88, São Roquinho, São Roque do Canaã – ES, no período de 14 a 18 de
dezembro de 2015, no horário de 7h às 11h.
4.1 - A inscrição deverá ser feita pelo próprio candidato ou
por procuração específica com firma reconhecida e cópia
do documento de identidade do procurador autenticada
em cartório
4.1.1 - A procuração deverá ser elaborada de acordo com
os termos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 654 do Código
civil, inclusive quanto ao reconhecimento de firma.
4.1.1.1 - Os poderes conferidos ao procurador de que trata a inscrição restringem-se apenas à inscrição não cabendo em hipótese alguma, conferi-los quanto à formalização
do contrato ou assunção do exercício.
4.1.2 - A inscrição será realizada somente na forma PRESENCIAL.
4.2 - No envelope deverá conter:
a) os documentos exigidos como requisito conforme conste no item 5 deste edital (obrigatório);
b) instrumento procuratório específico em original devidamente registrado em cartório com firma reconhecida e
fotocópia do documento de identidade autenticada em cartório, se candidato inscrito através de procurador;
c) os documentos necessários para classificação do candidato, conforme descrito no item 6 deste edital (opcional);
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4.7 - Requisitos mínimos para inscrição no processo seletivo simplificado:
I - a nacionalidade brasileira, ou estrangeira, na forma da
lei;
II - o gozo dos direitos políticos;
III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do
cargo;
V - a idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI - habilitação profissional exigido para o exercício do
cargo, conforme anexo I c/c anexo VIII;
4.8 - O candidato poderá fazer inscrição para um único
cargo, não podendo acumular dois vínculos.
4.9 - Não poderá se inscrever para o processo seletivo
simplificado:
I - o candidato que foi penalizado em face de processo
sindicante/administrativo;
II - o profissional aposentado por invalidez permanente;
III - o candidato demitido por abandono de cargo público.
TÍTULO IV
DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA
INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
5 - O candidato deverá entregar a documentação abaixo
relacionada exigida juntamente com o Requerimento de
Inscrição e instrumento procuratório (se for o caso) em
envelope lacrado (citado no item 4):
I - fotocópia autenticada em cartório do Registro Geral
(C.I) com número, órgão expedidor e data de expedição
do mesmo;
II - comprovante original de situação cadastral do CPF
emitido pelo site da Receita Federal (disponível no sítio:
www.receita.fazenda.gov.br);
III - fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor;

d) o formulário de inscrição (anexo II específico para cada
cargo pleiteado), devidamente preenchido pelo candidato
com letra legível, não podendo haver rasuras ou emendas,
nem omissão das informações nele solicitadas.

IV - certidão em original de Quitação Eleitoral emitida
pelo Tribunal Superior Eleitoral (disponível no sítio: http://
www.tse.jus.br);

4.3 - O formulário de inscrição elencado na aliena “d” do
item 4.2 está disponível no site http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br.

V - fotocópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de
incorporação (para candidatos do sexo masculino);

4.3.1- Para o cargo de Agente comunitário de saúde
deverá ser usado o formulário de Inscrição Anexo II –A.

VI - fotocópia autenticada em cartório de comprovante de
escolaridade (diploma ou histórico escolar) específico para
o cargo pleiteado;

4.3.2 – Para os Cargos de Agente de Combate a Endemias, Agente Fiscal Sanitário, Auxiliar de Enfermagem e
Auxiliar Técnico de Laboratório deverá ser usado o Formulário de Inscrição Anexo II –B, devendo o candidato
marcar a opção do cargo pleiteado.
4.4 - O candidato que não preencher corretamente o requerimento de inscrição em todos os campos será automaticamente eliminado, não cabendo ao Município preencher
qualquer campo ou entrar em contato com o candidato
para obter tais informações.
4.5 - O candidato inscrito por procuração assume total
responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador.
4.6 - Após a entrega do envelope e recebimento do
respectivo comprovante de inscrição, não será possível a
entrega de novos documentos, alteração dos documentos
entregues ou alteração nas informações prestadas no
requerimento de inscrição.

VII - fotocópia autenticada em cartório da carteira de
identidade profissional, acompanhada da certidão em original de regularidade emitida pelo Conselho de Classe para
o cargo de Auxiliar de enfermagem sendo inválida a certidão que não apresentar rigorosamente a situação atualizada do candidato;
VIII - fotocópia autenticada em cartório de Carteira Nacional de habilitação (CNH) na categoria “AB”, expedida
pelo órgão de trânsito competente (dentro da vigência),
(exclusivo para os cargos de Agente de Combate a Endemias e Agente Fiscal Sanitário);
IX - fotocópia autentica em cartório da Certidão de Nascimento dos dependentes legais (menores de 18 anos de
idade ou 24 anos, se cursando o curso superior);
X - fotocópia autenticada em cartório do comprovante de
residência (água, energia ou telefone fixo) para o cargo de
Agente Comunitário de Saúde;
www.diariomunicipal.es.gov.br

04/12/2015 (Sexta-feira)

DOM/ES - Edição N° 400

XI - declaração com firma reconhecida em cartório de que
reside na área da comunidade em que deseja atuar, desde
a data da publicação deste edital de processo seletivo simplificado (exclusivo para o cargo de Agente Comunitário
de Saúde).
5.1 - O candidato que possui identidade provisória deverá
apresentar a fotocópia autenticada em cartório do Registro Geral (C.I) de que trata o inciso I do item 5 dentro do
prazo validade.
5.2 - A Certidão de Regularidade exigida no inciso VII do
item 5 emitida pelo Conselho de Classe, comprova a regularidade do candidato no conselho de classe ao qual pertence, devendo o candidato encontrar-se em pleno gozo
de seus direitos profissionais.
5.2.1 - Os Conselhos de classe de que tratam o inciso VII
do item 5 são os a seguir elencados:
a) COREN/ES para o cargo de Auxiliar de Enfernagem;
b) CRF/ES para o cargo de Auxiliar Técnico de Laboratório.
5.2.2 - Para todos os cargos, de profissão regulamentada,
não serão aceitos protocolos de entrega ou protocolos de
solicitação de registro em substituição a Certidão de Registro e Quitação requerida no presente edital.
5.2.3 - A apresentação de pagamento de anuidade não
comprova que o candidato esta quite com suas obrigações
no Conselho de Classe ao qual pertence.
5.2.4 - A certidão que traz em seu bojo apenas a declaração de que o candidato esta quite com suas obrigações
financeiras não comprova que o mesmo encontra-se em
pleno gozo de seus direitos profissionais.
5.3 - Em relação a apresentação do comprovante de residência, caso o mesmo esteja em nome:
a) do cônjuge, apresentar certidão de casamento; e
b) de terceiros, o candidato deverá apresentar também
declaração emitida pelo proprietário do imóvel com firma
reconhecida em cartório, informando o vinculo existente
entre os mesmos.
5.4 - O candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde na ficha de inscrição (anexo II- A) deverá indicar a área
que pretende atuar constate no anexo I- A.
5.5 - Compete ao candidato a responsabilidade pela escolha dos documentos de comprovação dos requisitos.
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6.1.2 - A fase do processo de classificação dos candidatos
inscritos em regime de contratação temporária compreenderá:
a) exercício profissional no cargo pleiteado, conforme anexo III;
b) qualificação profissional, conforme anexo III.
6.1.3 - A comprovação do exercício de atividades profissionais no cargo pleiteado deverá ser comprovada mediante a apresentação de:
I - cópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho
e Previdência Social com data de admissão e demissão,
ou se estiver trabalhando, apresentar também declaração
(original) expedida pelo empregador, indicando o cargo e
o período trabalhado;
II - declaração (original) expedida pelo Responsável do
Departamento Pessoal do Ente Federado ou Órgão Público em que prestou serviços, em se tratando de contrato
temporário e/ou servidor efetivo, indicando o cargo e o
período trabalhado;
6.1.4 - a avaliação dos documentos relacionados ao EXERCÍCIO PROFISSIONAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
terá valor máximo de 100 (cem) pontos, conforme indicado abaixo:
a) Exercício profissional – 30 pontos,
b) Qualificação profissional – 70 pontos.
6.1.5 - Considera-se exercício profissional toda atividade
desenvolvida estritamente no cargo pleiteado.
6.1.5.1 - Para os fins do disposto neste edital, no item
6.1.4, alínea “a”:
a) a apuração do tempo de serviço será feita em dias, que
serão convertidos em meses, considerando o mês como
de 30 dias.
b) a contagem do tempo de serviço no cargo pleiteado
será até o limite de 60 meses, considerando o tempo limite
o mês de outubro de 2015.
6.1.6 - Não será pontuado exercício profissional fora dos
padrões especificados neste item, bem como o que seja
exigido como requisito mínimo e ainda experiência profissional na qualidade de proprietário/sócio de empresa,
profissional autônomo, estagiário.

5.6 - A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros só terá validade quando for revalidada
pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC.

6.1.6.1 - O tempo de serviço já computado para aposentadoria, bem como o tempo de serviço concomitante em
mais de um cargo ou emprego público, não será considerado para contagem de pontos.

TÍTULO V

6.1.7 - Considera-se qualificação profissional todo curso
avulso ou evento relacionados à função pleiteada ou à área
de atuação, no qual o candidato tenha participado, durante
ou após a realização do curso exigido como pré-requisito
para o exercício do cargo.

DA CLASSIFICAÇÃO
6 - A ordem de Classificação dos candidatos para cada
cargo será definida considerando os seguintes critérios e
etapas definidos neste Edital.
6.1 – PRIMEIRA FASE
6.1.1 - Para efeito de classificação do candidato na listagem final da PRIMEIRA FASE deste Processo Seletivo
Simplificado, deverão ser incluídos no envelope citado no
item 4, os documentos relacionados ao exercício profissional e a qualificação profissional, considerando as exigências propostas nos subitens abaixo.
6.1.1.1 - Somente serão analisados os documentos relacionados ao exercício profissional e a qualificação profissional dos candidatos não eliminados.

6.1.7.2 - A qualificação profissional de que trata o item
6.1.4 alínea “b” está descriminada no Anexo III (quadro B)
sendo permitida apresentação de certificados da seguinte
forma:
I) Para o cargo de Agente Comunitário de saúde:
a) para os itens 1, 2 da qualificação profissional, somente
1 (um) certificado para cada item;
b) para os itens 3 e 4 da qualificação profissional até 03
(três) certificados para cada item;
II) Para os cargos de Agente de Combate a Endemias,
Agente Fiscal Sanitário, Auxiliar de Enfermagem e Auxiliar
Técnico de Laboratório:
a) para os itens 1, 2 e 3 da qualificação profissional, somente 1 (um) certificado para cada item;
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b) para os itens 4 e 5 da qualificação profissional até 03
(três) certificados para cada item.
6.1.7.3 - A qualificação profissional de que trata o item
6.1.4 alínea “b” deverá ser comprovada por meio de fotocópia autenticada em cartório dos certificados.
6.1.8 - Para pontuação de Participação em Conferências,
Seminários, Palestras, Simpósios, Campanhas com duração de 08 (oito) horas (todas as participações na área da
saúde prestadas a partir de 2013), em eventos em que
o candidato não possua CERTIFICADO, será necessária a
entrega de declaração de participação em papel timbrado,
contendo o carimbo de CNPJ da entidade que organizou
o respectivo evento, data de realização do mesmo, identificação do responsável pela emissão do documento, inclusive com carimbo e assinatura do mesmo e a data de
expedição da declaração.
6.1.9 - Cursos/Eventos feitos no exterior só terão validade
quando acompanhados de documento expedido por tradutor juramentado.
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6.2.6 - os casos de altercações psicológicas ou fisiológicas
(contusões, luxações, etc...) que impossibilitem o candidato de submeter-se a prova prática, ou nela prosseguir,
ou que lhe diminuam a capacidade físico-orgânica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado ou
repetir a prova e nem lhe conferem o direito de realizar a
prova em outra oportunidade.
6.2.7 - Em razão de condições climáticas, a critério do(s)
examinador(es) contratado(s) ou credenciado(s), a prova prática poderá ser adiada ou interrompida. Em caso
de adiamento ou interrupção da prova, a nova data será
marcada e divulgada no sitio eletrônico http://www.
saoroquedocanaa.es.gov.br.
6.2.8 - Após identificação dos candidatos, estes permanecerão a espera de sua vez de realizar a prova. Não será
permitido que os candidatos se afastem do local que lhes
for designados, a não ser acompanhado pelos membros
da Comissão Organizadora e Examinadora de que trata o
item 10.

a) Cursos exigidos como pré-requisito no cargo pleiteado;

6.2.9 - Ao concluir a prova, o candidato deverá retirar-se
imediatamente do local de aplicação sem comunicar-se om
os demais candidatos.

b) Cursos avulsos ou participação em eventos em que o
candidato tenha participado como apresentador, coordenador, mediador, expositor, organizador, monitor, ou qualquer outro que não seja na condição de aluno/ouvinte/
participante;

6.2.10 - Ao realizar a prova prática, cada candidato deverá fazer um percurso previamente definido pelo(s) examinador(es) contratado(s) ou credenciado(s) com duração
de 30 minutos em cada veículo (veiculo pequeno e motocicleta).

c) Cursos/Eventos não concluídos.

6.2.11 - Todos os Candidatos deverão fazer o percurso
determinado para avaliação.

6.1.10- Não serão computados pontos para os:

6.2 – SEGUNDA FASE (PROVA PRÁTICA)
6.2.1 - Participarão da Segunda Fase (Prova prática)
do Processo seletivo simplificado os candidatos inscritos
aos cargos AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CNH
“AB”) e AGENTE FISCAL SANITÁRIO (CNH “AB”),
não eliminados na PRIMEIRA FASE do presente Processo
Seletivo Simplificado.
6.2.1.1 - A prova PRÁTICA (prova de trânsito), que têm
o caráter eliminatório e classificatório, será prestada individualmente pelos candidatos inscritos aos cargos AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CNH “AB”) e AGENTE
FISCAL SANITÁRIO (CNH “AB”), perante examinador(es) devidamente contratado(s) ou credenciado(s) pelo
Município, recebendo avaliação específica de 0 (zero) a
100 (cem) pontos.
6.2.2 - Será eliminado o candidato que cometer durante a
prova, qualquer falta gravíssima, capitulada nos termos da
legislação do CONTRAN.
6.2.3 - Para a Prova Prática referente aos cargos de
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CNH “AB”) e
AGENTE FISCAL SANITÁRIO (CNH “AB”), a Prefeitura
Municipal, disponibilizará seus equipamentos, constando
de veículo pequeno e motocicleta.
6.2.4 - Para realizarem a prova prática, os candidatos deverão comparecer no local da prova, a ser divulgado no sitio http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br em publicação
na data do resultado final da primeira etapa, munidos de
documento de identidade que esteja em boas condições e
Carteira nacional de Habilitação, Categoria “AB”, que corresponde à exigência do cargo.
6.2.5 - Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada,
seja qual for o motivo alegado. O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização
da prova como justificativa de sua ausência ou atraso.
O não comparecimento à prova, por qualquer que seja o
motivo, caracterizará desistência e resultará na eliminação
do Processo seletivo. Não será aplicada prova fora do dia,
horário e local designado.

6.2.12 - O candidato iniciará a prova prática com um total
de 100 (cem) pontos, que terá sua pontuação deduzida de
acordo com as infrações cometidas, conforme anexo IV.
6.2.12.1 - No desenvolvimento da prova prática, cada
candidato será avaliado pelo(s) examinador(es) contratado(s) ou credenciado(s), conforme itens constantes do
anexo IV, sendo que será elaborado uma ficha de avaliação
(anexo V) para cada candidato.
6.2.13 - Considerar-se-á aprovado na prova prática o candidato que obtiver nota igual ou superior a 70,0 (setenta).
6.2.14 - Os candidatos eliminados ou reprovados na prova
prática serão eliminados e/ou desclassificados do processo
seletivo.
6.2.15 - Os candidatos aprovados serão classificados em
ordem decrescente, de acordo com a pontuação obtida. O
resultado da prova Prática será divulgado no sitio eletrônico http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br.
6.2.15.1- Não haverá recurso referente ao resultado da
prova prática.
6.3 - A pontuação final, para efeito de classificação dos
candidatos, será igual as notas obtidas na qualificação
profissional, sendo que o resultado final será definido em
ordem decrescente, exceto nos casos dos candidatos aos
cargos de Agente de Combate a Endemias e Agente Fiscal
Sanitário.
6.3.1 - A pontuação final para efeito de classificação dos
candidatos para os cargos de Agente de Combate a Endemias e Agente Fiscal Sanitário será a soma da pontuação
obtida na qualificação profissional com a nota da prova
prática.
6.4 - Apurados o total de pontos, na hipótese de empate,
será dada preferência para efeito de classificação, sucessivamente:
a) Ao candidato que apresentar maior número de pontos
na prova prática (Agente de Combate a Endemias e Agente
Fiscal Sanitário);
b) Ao candidato que apresentar o maior número de pontos
na soma no item qualificação profissional;
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c) o candidato com mais idade;
d) maior número de filhos menores ou dependentes legais;
e) mediante sorteio, com a participação dos candidatos
envolvidos.
TÍTULO VI
DOS RECURSOS
7 - O recurso, quando necessário, deverá ser dirigido ao
Presidente da Comissão Organizadora e Examinadora, em
formulário específico (anexo VII), entregando-o exclusivamente, no Protocolo Geral, localizado no prédio da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, situada à Rua Lourenço Roldi, 88, São Roquinho, São Roque do Canaã - ES.
7.1 - O prazo para interposição de recurso é o constante
do anexo VI, qual seja: 24 e 28 de dezembro de 2015, das
07h às 11h.
7.1.1 - Caberá recurso apenas em relação à primeira fase
do processo Seletivo Simplificado.
7.1.2 - Não haverá recurso referente ao resultado da
prova prática.
7.2 - Depois de julgados todos os recursos apresentados,
será publicado no site http://www.saoroquedocanaa.es.
gov.br. o resultado do Processo Seletivo Simplificado em
relação a primeira fase , na data contida no anexo VI do
presente edital, qual seja: 30 de dezembro de 2015.
7.3 - Os recursos serão analisados e julgados pela própria
Comissão Organizadora e Examinadora, não sendo admitido pedido de reconsideração da decisão proferida pela
mesma.
7.4 - Somente serão apreciados os recursos interpostos
dentro do prazo do fato que lhe deu origem e que possuírem argumentação lógica e consistente que permita sua
adequada avaliação pela Comissão do Processo Seletivo.
7.5 - Será indeferido liminarmente, o recurso interposto
fora do prazo estipulado e/ou que não possuir argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação pela Comissão do Processo Seletivo.
7.6 - O recurso quanto ao resultado não garante alteração
do mesmo. Entretanto, verificados equívocos por parte da
comissão estes serão retificados em tempo.
7.7 - Durante o período de recurso a comissão não aceitará novos documentos, substituição dos documentos entregues no período de inscrição e / ou alteração das informações prestadas pelo candidato no requerimento de
inscrição.
7.8 - Não será aceito recurso interposto por fac-símile
(fax), telex, internet, telegrama, sedex ou outro meio não
especificado neste Edital.
TÍTULO VII
DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
8 - Concluídas as fases do Processo Seletivo Simplificado,
a Comissão do Processo Seletivo encaminhará oficialmente o resultado final deste Processo - com os relatórios e
classificação dos candidatos - para apreciação e homologação pelo Prefeito Municipal de São Roque do Canaã.
8.1 - A listagem dos candidatos classificados será elaborada por ordem decrescente de classificação considerando
o total de pontos obtidos e o critério de desempate (se
houver).
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8.2 - Depois de cumpridas as etapas de que trata o subitem anterior, os resultados serão divulgados no site http://
www.saoroquedocanaa.es.gov.br.
8.3 - A classificação final no Processo Seletivo Simplificado
não assegura ao candidato o direito a contratação, mas
apenas a expectativa da realização do ato, condicionado à
observância das disposições legais pertinentes, bem como
segundo a rigorosa ordem classificatória e do prazo de validade, ficando a concretização deste ato condicionada à
oportunidade e à conveniência da Administração.
TÍTULO VIII
DA VALIDADE DO PROCESSO DE SELEÇÃO
9 - Este Processo Seletivo Simplificado, em caráter urgente, considerando ausência de reserva técnica para
atendimento às necessidades emergenciais de excepcional
interesse público, do Município de São Roque do Canaã,
terá validade de 01 (um) ano a contar da homologação do
resultado final publicado.
9.1 - O candidato classificado, excedente às vagas atualmente existentes, será mantido em cadastro reserva durante o prazo de validade do processo Seletivo Simplificado
e poderá ser convocado em função da disponibilidade de
vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento de sua convocação através da imprensa oficial do Munícipio, ocorrida dentro do prazo de validade do
processo seletivo Simplificado.
9.2 - Poderá ter continuidade o cadastramento de novos
candidatos, para suprimento de vagas remanescentes e
das que surgirem no decorrer da validade do presente processo seletivo, desde que seja justificado pela Secretária
Municipal de Saúde.
9.2.1 - O cadastramento que trata o item 9.2 será realizado
em data a ser definida pela Administração Pública Municipal.
TÍTULO IX
DA COMISSÃO ORGANIZADORA E EXAMINADORA
10 - Compete à Comissão Organizadora e Examinadora, a
ser designada por Decreto do Chefe do Poder Executivo, as
seguintes atribuições:
I - coordenar e supervisionar a realização das inscrições;
II - realizar a análise dos títulos e recursos;
III - classificar os candidatos de acordo com as previsões
deste Edital;
IV - divulgar os resultados preliminares e final do processo
seletivo simplificado;
V - adotar as providências quanto à homologação e publicação do resultado final.
11 - Compete ainda à Comissão Organizadora e Examinadora receber, quando for o caso, os recursos dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado.
TÍTULO X
DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
12 - A convocação para a contratação obedecerá à ordem
de classificação, na proporção do surgimento de vagas no
decorrer da vigência do presente Processo Seletivo Simplificado, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
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12.1 - Quando convocado, o candidato que recusar a
vaga, de acordo com a ordem de classificação, assinará
o termo de desistência, que implicará em abdicação do
processo seletivo.

XIII - declaração com firma reconhecida em cartório de
que não percebe proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37,
inciso XVI, da Constituição Federal;

12.2 - O não comparecimento do candidato convocado implicará em abdicação do processo seletivo.

XIV - declaração (com firma reconhecida em cartório) de
disponibilidade e compatibilidade diária de horários para o
serviço público.

12.3 - O candidato que não apresentar os documentos
solicitados no item 14 e que não comparecer para a realização do exame de aptidão física e mental, adequada
ao exercício do cargo, perderá o direito a celebração do
contrato.
12.4 - O candidato que realizar o exame de aptidão física
e mental, e desistir de vaga, arcará com os custos dos
exames.
13 - Para a convocação dos candidatos, deverá ser observada a seguinte ordem de classificação:
I – candidatos classificados no presente processo seletivo, respeitando a ordem de classificação, conforme critérios estabelecidos edital 004/2015 (Decreto 2.748/2015),

XV - fotocópia autentica em cartório da Certidão de Nascimento, ou se for casado, cópia da Certidão de Casamento,
ou se for separado/divorciado cópia da Certidão de Casamento com a averbação da separação/divórcio, ou se for
viúvo cópia da Certidão de Óbito do Cônjuge anexada à
Certidão de Casamento, ou ainda, no caso de união estável, apresentar a competente declaração, anexando cópia
do R.G. do cônjuge;
XVI - fotocópia autenticada em cartório do comprovante
de residência (água, energia ou telefone fixo);
14.1 - Em relação à apresentação do comprovante de residência, caso o mesmo esteja em nome:

II – candidatos cadastrados posteriormente a este processo de seleção (edital 004/2015 (Decreto 2.748/2015),
respeitando a ordem de classificação, conforme critérios
estabelecidos no presente edital, caso tenha continuidade
o cadastramento de que trata o item 9.2 e seus subitens.

a) do cônjuge, apresentar certidão de casamento; e

13.1 – Os candidatos não classificados dentro do quadro
de vagas poderão ser convocados de acordo com o interesse da Administração, na medida em que forem surgindo
vagas, no limite do prazo de validade deste processo seletivo simplificado.

14.2 - Não havendo disponibilidade e/ou compatibilidade
diária de horários para o serviço público, o candidato perderá o direito a celebração do contrato.

14 - No ato da contratação, o candidato deverá apresentar
os seguintes documentos:
I - fotocópia autenticada em cartório CTPS (Carteira de
Trabalho e Previdência Social);

b) de terceiros, o candidato deverá apresentar também
declaração em original emitida pelo proprietário do imóvel
com firma reconhecida em cartório, informando o vinculo
existente entre os mesmos.

14.2.1 - A disponibilidade e/ou compatibilidade diária de
horários será conferida pela Administração municipal.
15 - O contrato a ser firmado de acordo com este edital
respeitará o prazo de até 01 (um) ano, de acordo com a
necessidade da Administração.

II - fotocópia autenticada de documento comprobatório
de inscrição do PIS/PASEP;

TÍTULO XI

III - comprovante de conta corrente (Banestes ou Banco
do Brasil);

DO REGIME JURÍDICO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO OU FUNÇÃO
TEMPORÁRIA

IV - exame aptidão física e mental, adequada ao exercício
da função;
V - certidão em original Negativa expedida pelo cartório
de distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca de
residência do candidato no Estado do Espírito Santo ou da
Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos
05 (cinco) anos (disponível no site: www.tjes.jus.br);
VI - certidão em original Negativa da Justiça Federal (disponível no site: www.jfes.jus.br);

16 - Os habilitados e classificados no Processo Seletivo
Simplificado, nos termos deste edital vincular-se-ão ao Regime Jurídico Único Estatutário e ao Regime Geral da Previdência Social - INSS, nos termos da legislação municipal
(lei 564/2009).
TÍTULO XII

VII - certidão em original negativa de débito com o Município de São Roque do Canaã;

DA JORNADA DE TRABALHO E DO VENCIMENTO

VIII - certidão em original de regularidade emitida pelo
Conselho de Classe para os cargos de Auxiliar de Enfermagem e Auxiliar Técnico de Laboratório, caso a apresentada
quando da inscrição estiver com sua validade expirada;

17 - A jornada de trabalho do profissional da área da
saúde é o que se encontra estatuído nas leis 564/2009 e
407/2007 e suas alterações.

IX - certidão em original de Quitação Eleitoral emitida pelo
Tribunal Superior Eleitoral (disponível no sítio: www.tse.
jus.br);
X - comprovante de situação cadastral do CPF emitido pelo
site da Receita Federal (disponível no sítio: www.receita.
fazenda.gov.br);
XI - fotocópia autenticada em cartório do Cartão de Vacinas para os dependentes (menores de 05 anos de idade)
e/ou Declaração de matrícula Escolar (filhos maiores de 5
anos até 14 anos);
XII - declaração com firma reconhecida em cartório de
que não possui outro cargo publico, a não ser as acumulações previstas no artigo 37, inciso XVI, da Constituição
Federal;

17.1 - O candidato contratado deverá cumprir rigorosamente, a carga horária que lhe for atribuída de acordo com
a legislação municipal, sob pena de não receber a remuneração correspondente.
17.2 - O candidato estará sujeito ao cumprimento do horário de trabalho determinado pela Secretária Municipal
de Saúde. Na impossibilidade de cumprimento, o mesmo
formalizará a desistência.
18 - Para efeito de vencimento, as contratações temporárias dar-se-ão no nível correspondente a maior qualificação profissional desde que não seja requisito mínimo
exigido para o exercício do cargo, padrão 01 da classe funcional a que pertence o cargo, com fulcro na lei 407/2007
e suas alterações.
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TÍTULO XIII
DA RESCISÃO
19 - O contrato firmado de acordo com este edital extinguir-se-á sem direito às indenizações:
I - pelo término do prazo contratual;
II - iniciativa do contratado, comunicada com 30 (trinta)
dias de antecedência (caso contrário dá o direito ao contratante de descontar a remuneração correspondente aos
trinta dias, a título de indenização);

21.3.1 - O laudo apresentado será retido e ficará anexado
ao Requerimento de Inscrição.
21.4 - O candidato portador de deficiência que, no ato da
inscrição, não declarar essa condição e/ou não anexar o
Laudo Médico, não poderá interpor recurso em favor de sua
situação. O laudo médico deverá dispor sobre a espécie e
o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente
de Classificação Internacional de Doença – CID, bem como
o enquadramento previsto no Art. 4º do Decreto Federal
nº 3298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/2004.

III - pela mudança de residência da micro área de atuação, no caso de agente comunitário de saúde;

TÍTULO XV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

IV - Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas;
V - por iniciativa do Contratante:
a) por interesse público com aviso prévio de 30 (trinta)
dias,
b) quando o servidor contratado cometer quaisquer atos
ou infrações previstas na legislação municipal, devendo a
demissão ocorrer, por determinação da autoridade máxima do Poder Executivo, com a devida justificativa e sem
necessidade de aviso prévio;
VI - o contratado que obtiver, a qualquer tempo, dentro
da vigência do contrato, avaliação insatisfatória nas avaliações que trata o item 20 deste edital.
19.1 - Quando a rescisão se der por iniciativa do contratado, e este não cumprir o aviso prévio de que trata o inciso
II do item 19, pagará ao Município, a título de indenização
a remuneração correspondente aos trinta dias.
20 - Será de responsabilidade do corpo-técnico administrativo da Secretaria Municipal de Saúde a supervisão direta e continua do desempenho do candidato contratado
em termos deste edital pelo período que durar o contrato,
ficando seu contrato rescindido automaticamente, a qualquer tempo, em caso de avaliação insatisfatória, sem direito a indenização, além de estar impedido de concorrer
a outros processos seletivos de contratação temporária
promovidos pelo Município pelo período de 02 (dois) anos.
20.1 - O critério de assiduidade será fundamental na avaliação de desempenho, mencionada no item 20.
TÍTULO XIV
DOS PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)
21 - Não há possibilidade de reserva legal para os portadores de necessidades especiais (PNE) para as funções em
Processo Seletivo, devido ao reduzido número de vagas
existentes.
21.1 - O candidato, que se julgar amparado pelos dispositivos legais, poderá inscrever-se para o Processo Seletivo
desde que sua deficiência seja compatível com o cargo
pretendido, concorrendo em igualdade de condições com
os demais candidatos no que diz respeito ao local e horário
de inscrição, critérios de aprovação.
21.2 - Nos casos de incompatibilidade da deficiência com
o cargo objeto deste Edital, mesmo sendo comprovado a
qualquer tempo, o candidato será excluído do presente
Processo.
21.3 - Deverá apresentar Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da
deficiência.
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22 - Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão
submetidos a exames médicos e complementares, que irá
avaliar a sua condição física e mental.
22.1 - No dia da realização do exame de Aptidão Física e
Mental, o candidato deverá comparecer munido da fotocópia do cartão de vacina em dia.
22.1.1 - Caso o candidato não apresente o cartão de vacina em dia, o mesmo será encaminhado para o Posto de
Saúde mais próximo para ser vacinado.
23 - Em obediência a legislação municipal, as contratações previstas neste deverão ser precedidas através de
solicitações dos secretários municipais ao Chefe do Poder
Executivo, que poderá autorizar ou não tais contratações,
devendo constar obrigatoriamente das solicitações:
I - justificativa;
II - prazo;
III - cargo;
IV - vencimento;
V - dotação orçamentária;
VI - demonstração da existência dos recursos;
VII - habilitação exigida para as funções a serem desempenhadas.
24 - A participação no Processo Seletivo Simplificado implicará no conhecimento e aceitação tácita das condições
estabelecidas no inteiro teor deste Edital e demais expedientes reguladores do Processo Seletivo Simplificado, em
relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
25 - As certidões que não possuírem prazo de validade,
somente serão aceitos com data não excedente a 30 (trinta) dias de sua emissão.
26 - Não serão aceitos documentos que não atenderem as
exigências deste edital.
27 - Não serão aceitos pela Comissão Organizadora e Examinadora, documentos que contenham rasuras.
28 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou protocolos de solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente edital.
29 - Não serão aceitos fotocópias de documentos que não
estejam autenticadas em cartório.
30 - Não será aceito nenhum documento em substituição
aos exigidos neste edital.
31 - Não serão aceitos fotocópias de espécie alguma de
documentos emitidos pela internet, devendo tais documentos ser apresentados em originais.
31.1 - A aceitação dos documentos via “internet”, ficará
condicionada à confirmação de sua validade pela Comissão
www.diariomunicipal.es.gov.br

04/12/2015 (Sexta-feira)

DOM/ES - Edição N° 400

Organizadora e Examinadora do processo seletivo simplificado.
32 - A inexatidão das informações prestadas pelo candidato, a irregularidade de documentos constatada ou declarações falsas no decorrer da seleção, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato, anulando-se
todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das
demais medidas de ordem administrativa cível ou criminal.
33 - Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de classificação tais como: certidões, certificados, atestados e notas do Processo de Seleção Pública,
valendo para esse fim, a Homologação publicada no Diário
Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Espírito Santo – DOM/ES.
34 - O Candidato assume todos os custos de preparação e
apresentação de quaisquer documentos relativos ao presente edital, onde o Município de São Roque do Canaã não
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo seletivo, inclusive nenhuma indenização será devida ao
Candidato por esse fim.
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36 - Não serão fornecidos por telefone, informações quanto à posição do candidato, inclusive os relativos às notas
de candidatos eliminados.
37 - O candidato classificado deverá manter o endereço e
o número de telefone atualizado, junto ao Setor de Recursos Humanos do Município.
38 - É de inteira responsabilidade do candidato o
acompanhamento de todos os atos relacionados ao Processo Seletivo Público que serão publicados no site http://
www.saoroquedocanaa.es.gov.br.
39 - É vedado o desvio de função do contratado, sob pena
de nulidade do contrato e apuração da responsabilidade
administrativa e civil da chefia imediata e do contratado.
40- O contratado nos termos está sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos em legislação municipal pertinente.
41- Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela
Comissão Organizadora e Examinadora do processo seletivo simplificado.
Gabinete do Prefeito, 03 de Dezembro de 2015.

35 - Os documentos dos candidatos que foram eliminados
neste processo seletivo, antes da contratação, permanecerão em poder do Setor de Recursos Humanos por um
período de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
data de homologação do resultado final. Após este prazo,
os mesmos serão eliminados.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

EDITAL 004/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E CADASTRO RESERVA DE AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO.
ANEXO I
TABELA DE VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO E DE REQUISITOS MÍNIMOS
DENOMINAÇÃO
DO CARGO

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate a Endemias

Agente Fiscal Sanitário

Auxiliar de Enfermagem

Auxiliar Técnico de Laboratório

VAGAS

27
CR*

05
CR*

01
CR*

04
CR*

CR*

VENCIMENTOS

JORNADA DE TRABALHO

REQUISITOS MÍNIMOS

626,48

44 horas semanais e 220
horas mensais

Ensino Fundamental Completo e Residir
na área da comunidade em que pretende atuar, desde a data da publicação
deste edital.

732,89

44 horas semanais e 220
horas mensais

Ensino Médio, Domínio da Legislação e
Carteira Nacional de Habilitação "AB".

1.084,86

44 horas semanais e 220
horas mensais

Ensino Médio, Domínio da Legislação e
Carteira Nacional de Habilitação "AB".

927,34

44 horas semanais e 220
horas mensais

Ensino médio, habilitação para desempenho da função, registro no COREN.

1.084,86

44 horas semanais e 220
horas mensais

Ensino Médio. Curso de Técnico em Laboratório, registro no CRF.

R$

* Cadastro Reserva
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM
E CADASTRO RESERVA DE AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO.
ANEXO I - A
QUADRO DE VAGAS PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
001 - Equipe Sede
Nome da Micro área
001-01 São Roquinho
001-02 Vila Torezani
001-03 Cinco Casinhas
001-04 Nossa Senhora das Graças
001-05 Centro

001-06 São Sebastião / Córrego Seco

Nº de Vagas

Delimitação da Micro área

01

São Roquinho (exceto Rua Idelfonso Roldi, Rua Juventino Spalenza
e Rua Theodoro Roldi)

CR*
01
CR*
01
CR*
01
CR*

Bairro Francisco Torezani
Bairro Cinco Casinhas.
Bairro Nossa Senhora das Graças

CR*

Bairro Centro - Rua Antônio Gil Veloso, Rua Atílio Dalla Bernadina,
Rua João Vago, Rua Roberto Roldi, Praça Geraldo Lima, Rua Papa
João XXIII.

01

Rua Idelfonso Roldi e Rua Juventino Spalenza do Bairro São Roquinho;

01

CR*

Comunidade de São Sebastião;
Comunidade de Santa Luzia (Cassani) e Córrego Seco (Lima).

002 - Equipe Santa Julia
Nome da Micro área
002-01 São Francisco
002-02 Misterioso
002-03 Santa Luzia / Jacutinga
002-04 Nossa Senhora do Brasil
002-05 Tancredo
002-06 Agrovila
002-07 Alto Tancredo
002-08 Tancredinho
002-09 Alto Misterioso

Nº de Vagas
01
CR*
01
CR*
01
CR*
01
CR*
01
CR*
01
CR*
01
CR*
01
CR*
01
CR*

Delimitação da Micro área
Comunidade de São Francisco
Comunidade de Misterioso
Comunidade Santa Luzia e Jacutinga (Alto Santa Júlia)
Comunidade de Nossa Senhora do Brasil
Comunidade de Tancredo
Comunidade de Agrovila e Baixo Santa Julia.
Comunidade de Alto Tancredo.
Comunidade de Tancredinho.
Comunidade de Alto Misterioso – Cristo Rei.

003 - Equipe São Jacinto
Nome da Micro área
003-01/02 São Jacinto

Nº de Vagas

Delimitação da Micro área

02

Comunidade de São jacinto, Cabeceira de São Jacinto e Comunidade do Sagrado Coração de Jesus

CR*

* Cadastro Reserva
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EDITAL 004/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM
E CADASTRO RESERVA DE AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO.
CONTINUAÇÃO DO ANEXO I - A
QUADRO DE VAGAS PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
003 - Equipe São Jacinto (Continuação)

Nome da Micro área

003-03 Córrego da Saúde

003-04 Picadão

003-05 Santa Rosa / São Pedro

003-06 Militão

Nº de Vagas

01
CR*
01
CR*
01
CR*
01
CR*

Delimitação da Micro área

Comunidade Nossa Senhora da Saúde – Córrego da Saúde.

Comunidade de Santa Luzia – Bairro Picadão de São Roque.

Comunidades de São Pedro e Santa Rosa.

Comunidade Militão

004 - Equipe Vila Verde

Nome da Micro área

Nº de Vagas

Delimitação da Micro área

004-01 Vila Verde
02
CR*

Bairro Vila Verde

004-02 Vila Verde

004-03 São Bento

01
CR*

Comunidade de São Bento.

004-04 São Dalmácio
02
CR*

Comunidade de São Dalmácio

004-05 São Dalmácio

004-06 Vila Espanhola

004-07 Sítio Recreio

01
CR*

CR*

Bairro Vila Espanhola

Bairro Sítio Recreio e Rua Theodoro Roldi do Bairro São Roquinho

* Cadastro Reserva
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EDITAL 004/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E CADASTRO RESERVA DE AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO.

ANEXO II-A (CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE)
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
NOME: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________

TEL.(RES): ___________________________________________ TEL. (CONTATO): ___________________
_____________

ENDEREÇO: ____________________________________________________________________________
____________________________________________
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: ( ) SIM ( ) NÃO
CARGO PLEITEADO – Agente Comunitário de Saúde
Vaga pleiteada para Microárea* de: ______________________________________________________________________________
__________________________
* ver anexo I - A

I – EXERCICIO PROFISSIONAL
1 - TEMPO DE SERVIÇO

VALOR ATRIBUIDO

(campos preenchidos pela Comissão)

MÊS

Tempo de serviço prestado no cargo ou funções afins, até o
limite de 60 meses.

0,5

DOCUMENTOS
APRESENTADOS

PONTOS

(MARQUE X)

SUBTOTAL 1:

II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
(*) Além dos requisitos exigidos para pleitear a vaga (habilitação como candidato)
VALOR ATRIBUIDO

ITEM

AO TÍTULO

1. Certificado de conclusão de Ensino Médio

DOCUMENTOS
APRESENTADOS

PONTOS

(MARQUE X)

35

2. Certificado de conclusão de curso avulso na área de Saúde com duração igual ou superior a 120 (cento e vinte)
horas a partir de 01/01/2013, emitido por Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério
da Saúde, instituições filantrópicas sem fins lucrativos, por instituições públicas e privadas de educação profissional e
ensino médio, instituições de ensino superior ou certificação emitida por cursos avulsos com validades por Instituição
de Ensino Superior – IES.
20
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3. Certificado de conclusão de curso avulso na área de Saúde com duração igual ou superior a 80 (oitenta) horas a
partir de 01/01/2013, emitido por Secretarias Municipais
de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, instituições filantrópicas sem fins lucrativos, por instituições públicas e privadas de educação profissional e ensino médio, instituições de ensino superior ou certificação
emitida por cursos avulsos com validades por Instituição de
Ensino Superior – IES.
4. Certificado ou declaração de participação em Congressos, Conferências, Fóruns, Seminários, Palestras, Simpósios e Campanhas na área de saúde, com duração igual ou
superior a 08 (oito) horas a partir de 01/01/2013, emitido
por Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Estadual
de Saúde, Ministério da Saúde, instituições filantrópicas
sem fins lucrativos, por instituições públicas e privadas de
educação profissional e ensino médio, instituições de ensino superior ou certificação emitida por cursos avulsos com
validades por Instituição de Ensino Superior – IES.
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10

5

SUBTOTAL 2:

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO
Declaro estar ciente das normas contidas no Edital nº 004/2015 (aprovadas pelo Decreto nº 2.748/2015) que regulamenta
o processo seletivo simplificado dos profissionais da saúde.
Declaro ainda que, por ser de meu conhecimento, me submeto a todas as cláusulas e condições do Edital 004/2015 (aprovadas pelo Decreto nº 2.748/2015) que regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais da saúde.
São Roque do Canaã-ES, ____ de dezembro de 2015. _________________________________________
Assinatura

do

TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA (SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS 1 e 2)

Candidato
PONTOS:

EDITAL 004/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E CADASTRO RESERVA DE AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO.
ANEXO II-B (CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO)
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
NOME: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________
TEL.(RES): ___________________________________________ TEL. (CONTATO): ___________________
______________
ENDEREÇO: ____________________________________________________________________________
________________________________________________
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: ( ) SIM ( ) NÃO
CARGO PLEITEADO
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
AGENTE FISCAL SANITÁRIO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO
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I – EXERCICIO PROFISSIONAL

1 - TEMPO DE SERVIÇO
(campos preenchidos pela Comissão)

Tempo de serviço prestado no cargo ou funções afins, até o limite de 60 meses.

VALOR
ATRIBUIDO
MÊS

DOCUMENTOS
APRESENTADOS

PONTOS

(MARQUE X)

0,5

SUBTOTAL 1:

II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
(*) Além dos requisitos exigidos para pleitear a vaga (habilitação como candidato)
VALOR ATRIBUIDO

ITEM

AO TÍTULO
1. Certificado de conclusão de curso de pós-graduação “Lato Sensu” em nível de
especialização na área de atuação com no mínimo 360 (trezentos e sessenta)
horas, com aprovação de monografia, desde que não seja o requisito mínimo
para o exercício do cargo.

DOCUMENTOS
APRESENTADOS

PONTOS

(MARQUE X)

30

2. Diploma de curso superior.
20
3. Certificado de conclusão de curso avulso na área de Saúde com duração igual
ou superior a 120 (cento e vinte) horas a partir de 01/01/2013, emitido por
Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da
Saúde, instituições filantrópicas sem fins lucrativos, por instituições públicas e
privadas de educação profissional e ensino médio, instituições de ensino superior ou certificação emitida por cursos avulsos com validades por Instituição de
Ensino Superior – IES.

10

4. Certificado de conclusão de curso avulso na área de Saúde com duração igual
ou superior a 80 (oitenta) horas a partir de 01/01/2013, emitido por Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde,
instituições filantrópicas sem fins lucrativos, por instituições públicas e privadas de educação profissional e ensino médio, instituições de ensino superior ou
certificação emitida por cursos avulsos com validades por Instituição de Ensino
Superior – IES.

6

5. Certificado ou declaração de participação em Congressos, Conferências,
Fóruns, Seminários, Palestras, Simpósios e Campanhas na área de saúde, com
duração igual ou superior a 08 (oito) horas a partir de 01/01/2013, emitido por
Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da
Saúde, instituições filantrópicas sem fins lucrativos, por instituições públicas e
privadas de educação profissional e ensino médio, instituições de ensino superior ou certificação emitida por cursos avulsos com validades por Instituição de
Ensino Superior – IES.

4

SUBTOTAL 2:

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO
Declaro estar ciente das normas contidas no Edital nº 004/2015 (aprovadas pelo Decreto nº 2.748/2015) que regulamenta o processo
seletivo simplificado dos profissionais da saúde.
Declaro ainda que, por ser de meu conhecimento, me submeto a todas as cláusulas e condições do Edital 004/2015 (aprovadas pelo
Decreto nº 2.748/2015) que regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais da saúde.
São Roque do Canaã-ES, ____ de dezembro de 2015. _________________________________________
Assinatura do Candidato

TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA (SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS 1 e 2)

PONTOS:
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EDITAL 004/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E CADASTRO RESERVA DE AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO
ANEXO III
A - EXERCÍCIO PROFISSIONAL (TEMPO DE SERVIÇO) (para todos os cargos)
PONTOS

DISCRIMINAÇÃO
· Tempo de serviço prestado na função, até o limite de 60 meses.

0,5 pontos por mês completo até o limite de 5 anos

Pontuação máxima: 30 pontos

B - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
I - PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Valor Atribuído

ESPECIFICAÇÃO
5. Certificado de conclusão de Ensino Médio

35

6. Certificado de conclusão de curso avulso na área de Saúde com duração igual ou superior a 120 (cento e vinte) horas a partir de
01/01/2013, emitido por Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, instituições filantrópicas
sem fins lucrativos, por instituições públicas e privadas de educação profissional e ensino médio, instituições de ensino superior ou certificação emitida por cursos avulsos com validades por Instituição de Ensino Superior – IES.
20
7. Certificado de conclusão de curso avulso na área de Saúde com duração igual ou superior a 80 (oitenta) horas a partir de
01/01/2013, emitido por Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, instituições
filantrópicas sem fins lucrativos, por instituições públicas e privadas de educação profissional e ensino médio, instituições
de ensino superior ou certificação emitida por cursos avulsos com validades por Instituição de Ensino Superior – IES.

10

8. Certificado ou declaração de participação em Congressos, Conferências, Fóruns, Seminários, Palestras, Simpósios e
Campanhas na área de saúde, com duração igual ou superior a 08 (oito) horas a partir de 01/01/2013, emitido por Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, instituições filantrópicas sem fins lucrativos, por instituições públicas e privadas de educação profissional e ensino médio, instituições de ensino superior ou
certificação emitida por cursos avulsos com validades por Instituição de Ensino Superior – IES.

5

Pontuação máxima: 70 pontos

II - PARA O CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE FISCAL SANITÁRIO,
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO
ESPECIFICAÇÃO

Valor Atribuído

6. Certificado de conclusão de curso de pós-graduação “Lato Sensu” em nível de especialização na área de atuação com
no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas, com aprovação de monografia, desde que não seja o requisito mínimo para
o exercício do cargo.

30

7. Diploma de curso superior.

20

8. Certificado de conclusão de curso avulso na área de Saúde com duração igual ou superior a 120 (cento e vinte) horas
a partir de 01/01/2013, emitido por Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde,
instituições filantrópicas sem fins lucrativos, por instituições públicas e privadas de educação profissional e ensino médio,
instituições de ensino superior ou certificação emitida por cursos avulsos com validades por Instituição de Ensino Superior
– IES.

10

9. Certificado de conclusão de curso avulso na área de Saúde com duração igual ou superior a 80 (oitenta) horas a partir de
01/01/2013, emitido por Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, instituições
filantrópicas sem fins lucrativos, por instituições públicas e privadas de educação profissional e ensino médio, instituições
de ensino superior ou certificação emitida por cursos avulsos com validades por Instituição de Ensino Superior – IES.

6

10. Certificado ou declaração de participação em Congressos, Conferências, Fóruns, Seminários, Palestras, Simpósios e Campanhas na
área de saúde, com duração igual ou superior a 08 (oito) horas a partir de 01/01/2013, emitido por Secretarias Municipais de Saúde,
Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, instituições filantrópicas sem fins lucrativos, por instituições públicas e privadas
de educação profissional e ensino médio, instituições de ensino superior ou certificação emitida por cursos avulsos com validades por
Instituição de Ensino Superior – IES.
4
Pontuação máxima: 70 pontos
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Obs:
- Para o cargo de Agente Comunitário de saúde:
a) para os itens 1, 2 da qualificação profissional, somente 1 (um) certificado para cada item;
b) para os itens 3 e 4 da qualificação profissional até 03 (três) certificados para cada item;
- Para os cargos de Agente de Combate a Endemias, Agente Fiscal Sanitário, Auxiliar de Enfermagem e Auxiliar Técnico
de Laboratório:
a) para os itens 1, 2 e 3 da qualificação profissional, somente 1 (um) certificado para cada item;
b) para os itens 4 e 5 da qualificação profissional até 03 (três) certificados para cada item.
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ANEXO IV
CONTAGEM DE PONTOS PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DEAGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CNH
“AB”) e AGENTE FISCAL SANITÁRIO (CNH “AB”)

PONTUAÇÃO A SER
DEDUZIDA

Veículo pequeno

Desobedecer à sinalização semafórica e
de parada obrigatória

Avançar sobre o meio fio
Usar a contramão de direção
Avançar a via preferencial;
Não colocar o veículo em área balizada
Avançar sobre o balizamento demarcado
quando da colocação do veículo na vaga
Provocar acidente durante a realização do
exame;
Exceder a velocidade indicada na via

Eliminatória

Não completar a realização de todas as
etapas do exame
Iniciar a prova sem estar com o capacete ajustado à cabeça ou sem viseira de
proteção
Motocicleta

Faltas Gravíssimas

DESCRIÇÃO

Descumprir o percurso estabelecido
Abalroar um ou mais cones de balizamento
Cair do veículo durante a prova
Não manter equilíbrio na prancha, saindo
lateralmente da mesma
Avançar parada obrigatória
Cometer qualquer outra infração de transito de natureza gravíssima (tanto em veiculo pequeno como em motocicleta)
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Não observar as regras de ultrapassagem
ou de mudança de direção.

4,00

Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente

4,00

Manter a porta do veículo aberta ou semiaberta
durante o percurso da prova ou parte de
dele

4,00

Perder o controle da direção do veículo em
movimento

4,00

Não observar a preferência do pedestre
quando ele estiver atravessando a via
transversal na qual o veículo vai entrar,
ou ainda quando o pedestre não tenha
concluído a travessia, inclusive na
mudança de sinal;

4,00

Deixar de colar um pé no chão e outro no
freio ao parar o veiculo

4,00

Invadir qualquer faixa durante o percurso

4,00

Fazer incorretamente a sinalização ou deixar de fazê-la

4,00

Desobedecer a utilização da via ou do
agente da autoridade de trânsito

4,00

Não observar as regras de ultrapassagem
ou de mudança de direção

4,00

Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave (tanto em veiculo
pequeno como em motocicleta)

4,00

EDITAL 004/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E CADASTRO RESERVA DE AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO.
CONTINUAÇÃO DO ANEXO IV

Faltas Graves

Veículo Pequeno

Motocicleta

Faltas Médias

CONTAGEM DE PONTOS PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DEAGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CNH
“AB”) e AGENTE FISCAL SANITÁRIO (CNH “AB”)

Executar o percurso da prova, no todo ou em parte, sem estar o freio de mão inteiramente livre

3,00

Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova

300

Fazer conversão incorretamente

3,00

Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal de freio nas frenagens

3,00

Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro

3,00

trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo
e do clima

3,00

colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias;

3,00

Utilizar incorretamente os equipamentos

3,00

Não recolher o pedal de partida ou suporte do veiculo antes de iniciar o percurso

3,00

Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o inicio da prova

3,00

Conduzir o veiculo durante a prova sem segurar o “guidom” com ambas as mãos salvo eventualmente para indicação de manobras

3,00
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Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza Média (tanto em veiculo pequeno como
em motocicleta)

3,00

Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores

2,00

Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento

2,00

Utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo

2,00

Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada

2,00

Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro

2,00

Provocar movimentos irregulares no veículo sem motivos justificados

2,00

Colar o motor em funcionamento quando já engrenado

2,00

Conduzir o veículo provocando movimento irregular no mesmo sem motivo justificado

2,00

Regular os espelhos retrovisores durante o percurso do exame

2,00

Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza Leve (tanto em veiculo pequeno como em
motocicleta)

2,00
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ANEXO V
Formulário prova Prática PARA OS CARGOS DEAGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CNH “AB”) e AGENTE
FISCAL SANITÁRIO (CNH “AB)
Nome: ________________________________________________________________________________
Nº de inscrição (Protocolo): _______________________________________________________________
Documento de identidade: ________________________________________________________________
Cargo para o qual se inscreveu: ____________________________________________________________

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO A
SER DEDUZIDA
POR INFRAÇÃO

Numero de
infrações

Pontuação a ser
deduzida

Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória

Veículo pequeno

Usar a contramão de direção
Avançar a via preferencial;
Não colocar o veículo em área balizada
Avançar sobre o balizamento demarcado quando da colocação do
veículo na vaga
Provocar acidente durante a realização do exame;
Exceder a velocidade indicada na via
Não completar a realização de todas as etapas do exame

Eliminatória

Iniciar a prova sem estar com o capacete ajustado à cabeça ou sem
viseira de proteção
Motocicleta

Faltas Gravíssimas

Avançar sobre o meio fio

Descumprir o percurso estabelecido
Abalroar um ou mais cones de balizamento
Cair do veículo durante a prova
Não manter equilíbrio na prancha, saindo lateralmente da mesma
Avançar parada obrigatória
Cometer qualquer outra infração de transito de natureza gravíssima
(tanto em veiculo pequeno como em motocicleta)
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EDITAL 004/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR DE
ENFERMAGEM E CADASTRO RESERVA DE AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO
CONTINUAÇÃO ANEXO V

Faltas Graves

Veículo Pequeno

Veiculo Pequeno
Motocicleta

Faltas Médias

Motocicleta

Faltas Graves

Formulário prova Prática PARA OS CARGOS DEAGENTE DE COMBATE A
ENDEMIAS (CNH “AB”) e AGENTE FISCAL SANITÁRIO (CNH “AB)

Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção.

4,00

Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente

4,00

Manter a porta do veículo aberta ou semiaberta
durante o percurso da prova ou parte de dele

4,00

Perder o controle da direção do veículo em movimento

4,00

não observar a preferência do pedestre quando ele estiver atravessando a via transversal na qual o veículo vai entrar, ou ainda
quando o pedestre não tenha concluído a travessia, inclusive na
mudança de sinal;

4,00

Deixar de colar um pé no chão e outro no freio ao parar o veiculo

4,00

Invadir qualquer faixa durante o percurso

4,00

Fazer incorretamente a sinalização ou deixar de fazê-la

4,00

Desobedecer a utilização da via ou do agente da autoridade de
trânsito

4,00

Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção

4,00

Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave
(tanto em veiculo pequeno como em motocicleta)

4,00

Executar o percurso da prova, no todo ou em parte, sem estar o
freio de mão inteiramente livre

3,00

Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o
início da prova

300

Fazer conversão incorretamente

3,00

Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal de freio nas
frenagens

3,00

Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em
ponto neutro

3,00

trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do
local, da circulação, do veículo e do clima

3,00

colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias;

3,00

Utilizar incorretamente os equipamentos

3,00

Não recolher o pedal de partida ou suporte do veiculo antes de
iniciar o percurso

3,00

Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o
inicio da prova

3,00

Conduzir o veiculo durante a prova sem segurar o “ guidom” com
ambas as mãos salvo eventualmente para indicação de manobras

3,00

Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza Média
(tanto em veiculo pequeno como em motocicleta)

3,00
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E CADASTRO RESERVA DE AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO.
CONTINUAÇÃO ANEXO V

Faltas Graves

Veículo Pequeno

Motocicleta

Faltas Leves

Formulário prova Prática PARA OS CARGOS DEAGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CNH “AB”) e AGENTE
FISCAL SANITÁRIO (CNH “AB)

Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores

2,00

Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento

2,00

Utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo

2,00

Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada

2,00

Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro

2,00

Provocar movimentos irregulares no veículo sem motivos justificados

2,00

Colar o motor em funcionamento quando já engrenado

2,00

Conduzir o veículo provocando movimento irregular no mesmo sem motivo justificado

2,00

Regular os espelhos retrovisores durante o percurso do exame

2,00

Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza Leve (tanto em
veiculo pequeno como em motocicleta)

2,00

Pontuação Negativa (derivada das infrações)

-

Calculo para Classificação 100 – a pontuação obtida das infrações:

Total de pontos

Resultado : (....) Aprovado ( ..... ) Eliminado)

São Roque do Canaã-ES, _____ de _______________ de ______
Assinatura e nome legível do examinador(es) Assinatura do Candidato
EDITAL 004/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E CADASTRO RESERVA DE AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO.
ANEXO VI
ETAPA / ATIVIDADE
Publicação do Edital
Inscrição
Divulgação do Resultado da primeira Fase
Prazo para interposição de Recurso (primeira fase) Horário de 07h ás 11h
Resultado após interposição de Recurso (primeira fase)
Convocação para a prova prática (cargos Agente de Combate a endemias e Agente Fiscal Sanitário)

DATA OU PERÍODO
DE REALIZAÇÃO
04/12/2015
14/12 a 18/12/2015
23/12/2015
24 e 28/12/2015
30/12/2015

Realização da prova Prática (cargos Agente de Combate a endemias e Agente Fiscal Sanitário)

05/01/2016

Resultado da prova Prática (cargos Agente de Combate a endemias e Agente Fiscal Sanitário)

07/01/2016

Resultado Final processo seletivo

08/01/2016

Homologação

12/01/2016
www.diariomunicipal.es.gov.br
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Realização de exames laboratoriais - Laboratório de Analises Clínicas BIOVIDA, localizado na Rua Lourenço
Roldi, 141, São Roquinho, São Roque do Canaã.

14/01/2016

Realização dos Exames de Aptidão Física e Mental, adequada ao exercício do cargo a ser realizado na
Galeria Libera localizado na Rua Atílio Dalla Bernardina, 369, Centro, Sala 04 (ao lado do Banco do Brasil)
por ordem de classificação das vagas disponíveis.

15/01/2015

06:30
07:00 as 08:30

Entrega dos documentos (dentro das vagas)

19/01/2016

Assinatura do contrato (dentro das vagas)

26/01/2016

Inicio da Vigência do Contrato (dentro das vagas):

1º/02/2016

EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS POR CARGO
CARGOS
Agente Comunitário de Saúde
Auxiliar Técnico de Laboratório
Auxiliar de enfermagem
Agente Fiscal Sanitário

Agente de Combate a Endemias

EXAMES
Hemograma com Plaquetas
VDRL
Anti-HCV
HBsAg
Anti-HBs
Hemograma com Plaquetas
VDRL
Anti-HCV
HBsAg
Anti-HBs
Acetil Colinesterase Plasmático

OBS.:
No dia da realização do exame de Aptidão Física e Mental, o candidato deverá comparecer munido da fotocópia do cartão de vacina em dia, conforme disposto no item 22.1;
Caso o candidato não apresente o cartão de vacina em dia, o mesmo será encaminhado para o Posto de Saúde mais
próximo para ser vacinado, conforme disposto no item 22.1.1

EDITAL 004/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E CADASTRO RESERVA DE AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO.
ANEXO VII
MODELO DE RECURSO
Ao Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE
COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E CADASTRO RESERVA DE
AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO (Edital 004/2015).
Nome: ________________________________________________________________________________
N° de inscrição (Protocolo): _______________________________________________________________
Documento de identidade: ________________________________________________________________
Cargo para o qual se inscreveu: ____________________________________________________________
Endereço Completo: _____________________________________________________________________
QUESTIONAMENTO:
EMBASAMENTO:
São Roque do Canaã-ES, ______ de _______________ de 2015.
Assinatura do Candidato
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de pré-natal na unidade de saúde de referência;
18. Realizar ações educativas para a prevenção do câncer
cérvico-uterino e de mama, encaminhando as mulheres
para realização dos exames periódicos nas unidades de
saúde de referência;
19. Realizar ações educativas sobre métodos de planejamento familiar;

ANEXO VIII

20. Realizar atividades de educação nutricional nas famílias e na comunidade;

DAS ATRIBUIÇÕES, TAREFAS E
REQUISITOS ESSENCIAIS DO CARGO

21. Realizar atividades de prevenção e promoção de saúde
do idoso;

CARGO: Agente Comunitário de Saúde
CÓDIGO: A
ATRIBUIÇÕES:
1. Desenvolver ações que busquem a integração entre a
equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade;
2. Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e
sócio-cultural da comunidade;
3. Promover ações de educação para a saúde individual e
coletiva;

22. Incentivar a comunidade na aceitação e inserção social
dos portadores de deficiência psicofísica;
23. Orientar as famílias e à comunidade para a prevenção
e o controle das doenças endêmicas;
24. Estimular a participação comunitária para ações que
visem a melhoria da qualidade de vida da comunidade;
25. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho.
26. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de
suas atividades;
27. Desenvolver atividades nas unidades básicas de saúde, desde que vinculadas às atribuições acima.

4. Estimular à participação da comunidade nas políticas
públicas voltadas para a área da saúde;

28. Desenvolver suas ações nos domicílios de sua área de
responsabilidade e juntos às unidades para programação e
supervisão de suas atividades.

5. Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família;

29. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

6. Participar em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de
vida;

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

7. Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica
definida, a microárea;
8. Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e
a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento
da equipe;
9. Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter
os cadastros atualizados;
10. Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de
saúde disponíveis;

Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas
e vinte) horas mensais, deslocamento diário em visistas
domiciliares de sua área, podendo ser exigido a prestação
de serviço relacionados à saúde pública aos sábados,
domingos e feriados, sugeitos ao uso de equipamento de
proteção individual.
Especial: desenvolver e executar atividades de prevenção
de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas nos domicílios e nas comunidades sob supervisão
competente.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

11. Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade,
mantendo a equipe informada, principalmente a respeito
daquelas em situação de risco;

Idade Mínima: 18 anos;

12. Realizar a prevenção e controle da malária e da dengue;

- Usar material e equipamento de proteção indidual

13. Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das
crianças de 0 a 5 anos;
14. Promover a imunização de rotina às crianças e gestantes, encaminhando-as ao serviço de referência ou criando
alternativas de facilitação de acesso;

Residência: residir na área da comunidade em que pretende atuar, desde a data da publicação deste edital
Grau de Instrução: Ensino Fundamental Completo;
RESPONSABILIDADES:
1. Pelo uso de uniforme e equipamento de proteção individual;
2. Pelo serviço executado;
3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente à sua disposição.

15. Incentivar o aleitamento materno exclusivo;

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

16. Orientar os adolescentes e familiares na prevenção de
DST/AIDS, gravidez precoce e uso de drogas;

CARGO: Agente de Combate a Endemias
CÓDIGO: B

17. Identificar e encaminhar as gestantes para o serviço
www.diariomunicipal.es.gov.br
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ATRIBUIÇÕES:
1. Desenvolver ações de vigilância em saúde;
2. Orientar a comunidade quanto aos meios de controle e
prevenção de doenças;
3. Encaminhar às Unidades de Referência os casos de suspeita de doenças e situações, objeto de vigilância;
4. Realizar ações de saneamento e melhoria do meio ambiente, através de visitas domiciliares periódicas;
5. Realizar controle químico de vetores, roedores e outros
agentes de doenças e agravos em imóveis no Município;
6. Realizar captura e recolhimento de animais domésticos
no Município;
7. Executar a contenção e manipulação de animais domésticos para procedimentos veterinários;
8. Auxiliar na realização de inquérito epidemiológico e demais pesquisas de vigilância;
9. Realizar atividades de mutirão de limpeza e higienização
de locais e equipamentos utilizados nas ações de prevenção e controle das zoonoses;
10. Participar de ações e campanhas de imunização, inclusive animal, no Município;
11. Conduzir veículos automotores do Município para consecução das atividades principais descritas acima, recolhendo-o ao local destinado após concluída a jornada diária;
12. Comunicar qualquer defeito que eventualmente ocorra
nos veículos;
13. Manter os veículos utilizados em perfeitas condições
de funcionamento e zelar pela sua conservação;
14. Promover o abastecimento de combustível e verificar
água e óleo;
15. Verificar o funcionamento do sistema elétrico e informar qualquer defeito percebido;
16. Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle
de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do
gestor local.
17. Registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários específicos;
18. Seguir seu itinerário de trabalho conforme estabelecido pela coordenação municipal da Vigilância Ambiental;
19. Utilizar corretamente o equipamento de proteção individual;
20. Repassar ao supervisor os problemas de maior grau de
complexidade não solucionados;
21. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho.
22. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais, podendo ser exigido a prestação de
serviço relacionados à saúde pública aos sábados, domingos e feriados, sujeitos ao uso de equipamento de proteção indidual.
Especial: o exercício do cargo sujeita o servidor a deslocar-se periodicamente, visto a necessidade de visitas domiciliares, bem como desenvolver e executar atividades
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de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio
de ações educativas nos domicílios e nas comunidades sob
supervisão competente.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução: Ensino médio, domínio da legislação
referente à Vigilância Epidemiológica, e Carteira Nacional
de Habilitação nas categorias “AB”.
RESPONSABILIDADES:
1. Pelo uso de uniforme e equipamento de proteção individual;
2. Pelo serviço executado;
3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
4. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde
CARGO: Agente Fiscal Sanitário
CÓDIGO: E
ATRIBUIÇÕES:
1. Inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, verificando o cumprimento das normas de
higiene sanitária contidas na legislação em vigor;
2. Proceder à fiscalização dos estabelecimentos de venda
de gêneros alimentícios, inspecionando a qualidade, o estado de conservação e as condições de armazenamento
dos produtos oferecidos ao consumo;
3. Proceder à fiscalização dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam alimentos, inspecionando as condições
de higiene das instalações, dos equipamentos e das pessoas que manipulam os alimentos;
4. Colher amostras de gêneros alimentícios para análise
em laboratório, quando for o caso;
5. Providenciar a interdição da venda de alimentos impróprios ao consumidor;
6. Inspecionar poços, fossas, rios, drenos, pocilgas e águas
estagnadas em geral, examinando a existência de focos de
contaminação e coletando material para posterior análise;
7. Inspecionar, sob supervisão de profissional da área, hotéis, restaurantes, laboratórios de análises clínicas, farmácias, consultórios médicos ou odontológicos, entre outros,
observando a higiene das instalações, documentos necessários para funcionamento e responsabilidade técnica;
8. Inspecionar, sob supervisão de profissional da área, as
condições sanitárias dos logradouros públicos, locais e estabelecimentos de repouso, de reuniões e diversão pública
em geral, cemitérios, necrotérios, bem como das medidas
sanitárias referentes às inumações, exumações, translações e cremações;
9. Comunicar as infrações verificadas, propor a instauração de processos e proceder às devidas autuações de interdições inerentes à função;
10. Orientar o comércio e a indústria quanto às normas de
higiene sanitária;
11. Providenciar a interdição de locais com presença de
animais, tais como pocilgas e galinheiros que estejam instalados em desacordo com as normas constantes do Código de Posturas do Município;
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12. Zelar pelas condições de saúde dos animais, observando-os e identificando os doentes comunicando a ocorrência ao superior imediato para evitar a contaminação dos
demais;
13. Elaborar relatórios das inspeções realizadas, bem
como assinar documentos de rotina de trabalho tais como
mapa diário de visitas, notificações, termos de intimação,
autos de multa, infração, interdição, entre outros;
14. Proceder apreensão e inutilização e coleta de amostras
para análise, efetuando embargos, interdições, notificar,
intimar, autoar, interditar e adverter, praticar a intervenção
administrativa prevista na legislação de consumo e serviço;
15. Elaborar replica e treplicas fiscais, em processos de
recurso, oriundos de penalidades impostas em decorrência
do poder de polícia do Município nas relações de consumo
e serviços;
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ATRIBUIÇÕES:
1. Receber, registrar, verificar temperatura, pulso, respiração e encaminhar pacientes para atendimento médico;
2. Realizar atividades de nível médio, de certa complexidade, envolvendo a execução de serviços auxiliares de
enfermagem;
3. Auxiliar nos serviços de enfermagem;
4. Fazer curativos, de acordo com a orientação recebida;
5. Atender sob supervisão, aos doentes de acordo com
recomendações e prescrições médicas;
6. Verificar temperatura, pulso e respiração e anotar os
resultados no prontuário;
7. Ministrar medicamentos prescritos, sob supervisão;
8. Aplicar vacinas;

16. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações
dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos;

9. Transportar ou acompanhar pacientes;

17. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de
suas atividades;

12. Realizar atividade simples de lactário e berçário;

18. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho.
19. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensais, podendo ser exigido a prestação de
serviço relacionados à saúde pública aos sábados, domingos e feriados, sujeitos ao uso de equipamento de proteção indidual.
Especial: o exercício do cargo sujeita o servidor a deslocar-se periodicamente, visto a necessidade de vistorias,
bem como exige atividade externa, a qualquer hora do
dia ou da noite, em estabelecimento ou casa de diversão
sujeita ao controle e vistoria do poder fiscal e de polícia
administrativa.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

10. Preparar pacientes para atos cirúrgicos e outros sob
supervisão;
11. Atender isolamento, de acordo com instruções recebidas, prestar socorros de urgência;
13. Promover e fazer a higienização de doentes sob supervisão;
14. Orientar individualmente o paciente, em relação a sua
higiene pessoal;
15. Pesar e medir pacientes;
16. Auxiliar o paciente a alimentar-se quando solicitado;
17. Registrar ocorrências relativas a doentes;
18. Coletar materiais para exames de laboratório;
19. Preparar o instrumental para aplicação de vacinas e
injeções;
20. Remover aparelhos e outros objetos utilizados pelos
pacientes;
21. Preparar salas de cirurgia e unidades de pacientes;
22. Limpar, preparar, esterilizar, distribuir ou guarda de
materiais cirúrgicos e outros;
23. Desenvolver atividades de apoio nas salas de consulta
e tratamento de pacientes;

Idade Mínima: 18 anos

24. Prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias,
ambulatórios e seções de enfermagem;

Grau de Instrução: Ensino médio, Carteira Nacional de
Habilitação nas categorias “AB”, domínio na legislação referente à vigilância sanitária.

25. Providenciar no abastecimento de material de enfermagem e médico;

RESPONSABILIDADES:
1. Pelo uso de uniforme e equipamento de proteção individual;

26. Participar de programas de educação sanitária;
27. Participar do ensino ou cursos para Auxiliares de Enfermagem;

2. Pelo serviço executado;

28. Apresentar relatórios referentes às atividades sob sua
supervisão;

3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;

29. Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias
à execução das atividades próprias do cargo;

4. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

30. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão;

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

31. Realizar Controle hídrico;

CARGO: Auxiliar de Enfermagem

32. Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma,
enema e calor ou frio;

CÓDIGO: D
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33. Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em
doenças transmissíveis;
34. Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio
de diagnóstico.
35. Colher material para exames laboratoriais;
36. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e
zelar por sua segurança, inclusive:
a) Alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se.
b) Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipe e de
dependência de unidades de saúde.
37. Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de
pacientes;
38. Participar dos procedimentos pós-morte.
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2. Pelo serviço executado;
3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
4. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde
CARGO: Auxiliar Técnico de Laboratório
CÓDICO: E
ATRIBUIÇÕES:
1. Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados
com a área de atuação, realizando ou orientando coleta,
análise e registros de material e substâncias através de
métodos específicos;

39. Participar do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN para crianças e gestantes, verificando
peso e estatura, preenchendo gráficos para a elaboração
de mapas estatísticos de baixo peso e recuperados.

2. Preparar reagentes, peças e outros materiais utilizados
em experimentos;

40. Tratar com respeito e urbanidade colegas de trabalho,
pacientes e seus familiares, não prescindindo de igual tratamento;

4. Proceder ao controle de estoque dos materiais de consumo dos laboratórios;

41. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações
dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos;
42. Cumprir o código de ética de enfermagem no exercício
de suas atividades;
43. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho;
44. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de trabalho: máximo 44 (quarenta e quatro)
horas semanais e 220 (duzentas e vinte) horas mensais,
podendo ser exigido a prestação de serviço relacionados
à saúde pública aos sábados, domingos e feriados, bem
como ser exigidos plantões de acordo com a escala organizada, sujeitos ao uso de equipamento de proteção indidual.
Grupo especial (em extinção): Jornada de trabalho:
máximo 36 (trinta e seis) horas semanais e 180 (cento
e oitenta) horas mensais, podendo ser exigido a prestação de serviço relacionados à saúde pública aos sábados,
domingos e feriados, bem como ser exigidos plantões de
acordo com a escala organizada, sujeitos ao uso de equipamento de proteção indidual.
Especial: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações
educativas nas comunidades sob supervisão competente.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
Grau de Instrução - Ensino médio e habilitação para desempenho da função, registro no COREN.
RESPONSABILIDADES:
1. Pelo uso de uniforme e de equipamentos de proteção
individual;

3. Proceder à limpeza e conservação de instalações, equipamentos e materiais dos laboratórios;

5. Responsabilizar-se por pequenos depósitos e/ou almoxarifados dos setores que estejam alocados;
6. Utilizar recursos de informática;
7. Coletar, receber e distribuir material biológicos de pacientes;
8. Preparar amostra do material biológico e realizar exames conforme protocolo;
9. Operar equipamentos analíticos e de suporte;
10. Executar, checar, calibrar e fazer manutenção corretiva
dos equipamentos;
11. Administrar e organizar o seu local de trabalho;
12. Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos
de boas práticas, qualidade e biossegurança;
13. Mobilizar capacidade de comunicação oral e escrita
para efetuar registros, dialogar com a equipe de trabalho
e orientar os pacientes quanto à coleta do material biológico.
14. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações
dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos;
15. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas
de trabalho.
16. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.
Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias,
44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas e
vinte) horas mensal. A prestação de serviço aos sábados,
domingos e feriados, sujeitos ao uso de equipamento de
proteção individual.
Especial: Desenvolver e executar atividades de promoção
da saúde, por meio de ações educativas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade Mínima: 18 anos
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Grau de Instrução: Ensino Médio. Curso de Técnico em
Laboratório, registro no CRF.
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Considerando o conteúdo do processo administrativo nº
002877/2015,

RESPONSABILIDADES:
RESOLVE:

1. Pelo uso de equipamento de proteção individual
2. Pelo serviço executado;
3. Pelo material de consumo, equipamento e material permanente á sua disposição;
4. E demais responsabilidades elencadas na Lei que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 384/2015

Art. 1º - Designar o servidor Moises Antonio Martinelli,
ocupante do cargo de Engenheiro Civil, para acompanhar
e fiscalizar a seguinte obra:
· execução de um Muro de Arrimo, o qual tem por finalidade a proteção, ampliação e regularização da área de terra
urbana destinada a construção de um Centro Municipal de
Vivência do Idoso e de uma Rodoviária Municipal, no Centro deste Município.

Publicação Nº 31449

Art. 2º - O período de fiscalização será de acordo com o
cronograma que faz parte do processo supracitado.

PORTARIA Nº 384/2015

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA
FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE OBRA.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XIV da Lei Orgânica
Municipal, com fulcro na Lei nº 8.666/93, em seu artigo
67, e

Gabinete do Prefeito, 03 de Dezembro de 2015.
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

Serra
Prefeitura
183/2015, 188/2015 196/2015

Publicação Nº 31375

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, torna público
que realizará licitações, na modalidade: "PREGÃO ELETRONICO", do tipo: MENOR PREÇO. Os editais estarão
disponíveis nos sites http://licitações-e.com.br e http://
www.serra.es.gov.br/site/licitacao/lista

Pregão eletrônico nº 188/2015
Processo nº. 39.174/2015
Licitação nº 612650
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME EDITAL
Inicio Sessão da Disputa: 18/12/2015 às 09:00.

Pregão eletrônico nº 196/2015
Processo nº. 81.649/2015

Pregão eletrônico nº 183/2015

Licitação nº 612653

Processo nº. 47.194/2015

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETROCAUTERIOS, CONFORME EDITAL

Licitação nº 612699

Inicio Sessão da Disputa: 18/12/2015 às 09:00.

Objeto: LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS TIPO PICK-UP, CONFORME EDITAL
Inicio Sessão da Disputa: 18/12/2015 às 09:00.

Carolina Soares Teixeira
Pregoeira Oficial
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Publicação Nº 31470

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO
NÚMERO: 401/2009 – 8º ADITIVO
O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da
Secretaria de Obras, torna Público o 8º Aditivo do
Contrato nº 401/2009 celebrado entre o MUNICÍPIO DA
SERRA e a empresa ESTRUTURAL CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA.
Objeto: execução das obras do projeto integrado do bairro
Novo Horizonte, 2ª Etapa – HBB/UAS (PPI), compreendendo remanejamento de famílias, sistema viário, drenagem pluvial, abastecimento d’agua e ligações domiciliares,
sistema de esgotamento sanitário, recuperação de áreas
degradadas, instalações elétricas domiciliares, muros divisórios, estação elevatória de esgoto, Centro de Educação
Infantil (CEI) e unidades habitacionais (remanescente),
neste município, sob regime de empreitada por preço unitário, com fundamento no artigo 57, §1º, inciso II, da lei
número 8.666/1993.
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Data de assinatura: 03 de dezembro de 2015.

Cláudio José Mello de Sousa
Secretário Municipal de Administração
e Recursos Humanos
Ronaldo Endlich Schmitd Filho
Secretário Municipal de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Objetivos: Acréscimo dos prazos de Vigência e Execução
em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Serra/ES, 03
de dezembro de 2015.

Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo n.
º 63910/2015, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8.666/93,
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto
Procurador Geral Adjunto, objetivando a contratação de
empresa para apresentação de Show Musical com Messias
Cavoli, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em favor da Empresa José Messias Cavoli Ramos
– CAVOLI PRODUÇÕES

Secretaria de Obras

Serra – ES, 03 de dezembro de 2015.

CONTRATOS 307/2015

Cláudio José Mello de Sousa
Publicação Nº 31473

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo n.
º 63912/2015, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8.666/93,
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto
Procurador Geral Adjunto, objetivando a contratação de
empresa para apresentação de Show Musical com Flavia
Dornellas, no valor de R$ 8.000,00(oito mil reais), em favor da Empresa Nova Ação Eventos Ltda.
Serra – ES, 03 de dezembro de 2015.
Cláudio José Mello de Sousa
Secretário Municipal de Administração
e Recursos Humanos
Ronaldo Endlich Schmitd Filho
Secretário Municipal de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer

Secretário Municipal de Administração
e Recursos Humanos
Ronaldo Endlich Schmitd Filho
Secretário Municipal de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer

Extrato de Contrato nº 307 processo nº. 63910/2015
Partes: O Município da Serra e a Empresa José Messias Cavoli Ramos – CAVOLI PRODUÇÕES .
Objeto: contratação de empresa para apresentação de
Show Musical com Messias Cavoli. Vigência: a partir da
assinatura até 08 de dezembro de 2015.

Data de assinatura: 03 de dezembro de 2015.

Cláudio José Mello de Sousa
Extrato de Contrato nº 308 processo nº. 63912/2015
Partes: O Município da Serra e a Empresa Nova Ação
Eventos Ltda.
Objeto: contratação de empresa para apresentação de
Show Musical com Flavia Dornellas. Vigência: a partir da
assinatura até 08 de dezembro de 2015.

Secretário Municipal de Administração
e Recursos Humanos
Ronaldo Endlich Schmitd Filho
Secretário Municipal de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer
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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo n.
º 63906/2015, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8.666/93,
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto
Procurador Geral Adjunto, objetivando a contratação de
empresa para apresentação de Show Musical com a Banda
Mixtureba, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em
favor da Empresa J E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
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Serviços-ME - Lote 3; Ideal Engenharia Ltda - Lotes 2 e 3;
Monte Negro Indústria, Comércio e Serviços Ltda - Lotes
1, 2 e 3; Projecta Construtora Ltda-EPP - Lote 3; Rodaeng
Engenharia Ltda - Lotes 2, 3 e 4; Scardine e Miranda Construções e Reformas Ltda-ME - Lotes 2, 3 e 4; Serrabetume
Engenharia Ltda - Todos os Lotes; Thomes Terraplanagem
e Serviços Ltda-ME - Lote 3 e TP Construções e Planejamentos Ltda - Lotes 02, 03 e 04 a comparecerem no dia
09/12/2015 às 10:00horas para abertura das propostas comerciais.

Serra – ES, 03 de dezembro de 2015.
Comissão Permanente de Licitação/SEOB
Cláudio José Mello de Sousa
Secretário Municipal de Administração
e Recursos Humanos
Ronaldo Endlich Schmitd Filho

CONVÊNIO

Publicação Nº 31467

Resumo do Convênio nº 034/2015 – PMVV

Secretário Municipal de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer

Partes: Convênio de permuta de servidoras que entre si
celebram o Município de Vila Velha e o Município da Serra
para fins expressos nas cláusulas que o integram.

Extrato de Contrato nº 309 processo nº. 63906/2015

Objeto: O presente convênio tem por objeto a permuta
entre o Município de Vila Velha e o Município da Serra das
servidoras Eliane Saccani Vescovi e Mara Rubia Alvarenga., respectivamente, titulares do cargo PI. V – Educação Infantil e MAPA – Educação Infantil.

Partes: O Município da Serra e a Empresa J E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
Objeto: contratação de empresa para apresentação de
Show Musical com a Banda Mixtureba. Vigência: a partir
da assinatura até 08 de dezembro de 2015.
Data de assinatura: 03 de dezembro de 2015.

Vigência: O prazo de vigência do presente convênio é a
contar da data de publicação até 31 de dezembro de 2016.

DECRETOS

Publicação Nº 31465

DECRETO Nº 6931, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015
Cláudio José Mello de Sousa
Secretário Municipal de Administração
e Recursos Humanos
Ronaldo Endlich Schmitd Filho
Secretário Municipal de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer

Exonera servidor estatutário ex offício.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito
Santo, usando das atribuições legais, que lhes são conferidas pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 178
da Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município) e o inteiro teor do processo administrativo nº 1.218/2014,
DECRETA:

CONVOCAÇÃO - CP 0272015

Publicação Nº 31463

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços- CPL/
SEOB convoca os licitantes habilitados na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 027/2015: Andares Construção Civil
Ltda - Lote 3; Brick Engenharia e Comércio Ltda - Lote 2;
Cinco Estrelas Construtora e Incorp. Ltda - Todos os Lotes; Compacta Construções e Pavimentações Ltda - Lote
3; Construtora e Incorporadora Araguaia Ltda - Lotes 03
e 04; Construtora Roma Ltda - Lotes 1 e 2; Contek Engenharia S/A - Lotes 1, 2 e 3; GJ Empreendimentos LtdaME - Lotes 3 e 4; Glauco de Oliveira Manso Engenharia e

Art. 1º Exonera, ex offício, RUBENS FRAGA MIRANDA,
do cargo de Auxiliar Técnico Administrativo e de Serviços
– Agente Arrecadador, matrícula nº 14.400, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda - Sefa.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 1989.
Palácio Municipal em Serra, aos 30 de novembro de 2015.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6935, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2015
Institui normas de operacionalização do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município da
Serra – Fumpdec.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica
do Município,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a Lei
Municipal nº 4.359/2015, que “Cria o Fundo de Proteção
e Defesa Civil do Município da Serra e dá outras providências”,
DECRETA:
Art. 1º Institui normas de operacionalização do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município da Serra
– Fumpdec e atribuições do Conselho Gestor, nos termos
do estabelecido na Lei Municipal nº 4.359/2015, com a finalidade de captar, controlar e aplicar recursos financeiros,
de modo a garantir a execução das ações de defesa civil,
as quais compreendem os aspectos globais de prevenção
de desastres, preparação para emergências e desastres,
respostas aos desastres, reconstrução e recuperação em
áreas atingidas por desastres.
Art. 2º Os recursos do Fumpdec serão movimentados,
conforme disposto no § 2º do artigo 5º da Lei Municipal nº
4.359/2015. Havendo impedimento da instituição financeira descrita para depósito, será escolhida outra instituição financeira sediada no Município.
Art. 3º O Conselho Gestor, órgão deliberativo, tem por
objetivo gerenciar recursos orçamentários para aplicação
nas ações de prevenção, preparação, socorro e reconstrução, em conformidade com a Política Nacional de Proteção
e Defesa Civil.
Parágrafo único. As contas do Conselho Gestor deverão
ser submetidas à auditoria da Controladoria Municipal, a
cada fechamento do exercício financeiro.
Art. 4º Os representantes do Conselho Gestor serão nomeados por meio de decreto municipal, conforme previsto
no artigo 2º da Lei Municipal nº 4.359/2015.
§ 1º O representante da Sociedade Civil Organizada será
indicado pela Federação das Associações de Moradores da
Serra – FAMS.
§ 2º O mandato dos membros do Conselho Gestor será
de 2 anos, sendo permitida a recondução apenas para um
único novo mandato.
§ 3º O mandato dos membros do Conselho Gestor será
exercido sem direito a remuneração.
§ 4º Os conselheiros suplentes serão indicados no mesmo decreto de indicação dos titulares e os substituirão em
suas ausências e/ou impedimentos.
§ 5º Caberá à Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil - Compdec proporcionar ao Conselho Gestor
os meios necessários ao exercício de suas competências
quanto à estrutura operacional.
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§ 6º O servidor municipal designado para integrar o Conselho Gestor não fica eximido de suas obrigações funcionais, embora deva constar na sua ficha funcional a prestação de serviços relevantes.
Art. 5º Compete ao Conselho Gestor do Fumpdec:
I. aplicar e desenvolver a política de prevenção, preparação, resposta e recuperação, no Município da Serra;
II. aprovar planos de aplicação dos recursos do Fumpdec,
em consonância com os interesses da coletividade, na forma prevista em lei e neste Decreto;
III. deliberar sobre as contas do Fumpdec;
IV. prestar contas da aplicação dos recursos do Fumpdec,
nos prazos e na forma da legislação vigente;
V. elaborar e submeter à aprovação do Secretário Municipal da Fazenda, a proposta orçamentária do Fumpdec e a
sua programação financeira;
VI. coordenar, orientar e controlar a execução orçamentária do Fundo;
VII. organizar e manter atualizadas coletâneas de leis, decretos e outros documentos do interesse do Fundo;
VIII. desenvolver outras atividades que sejam compatíveis
com os objetivos do Fumpdec;
IX. fixar critérios para a priorização de linhas de ações,
conforme diretrizes estabelecidas pela Compdec e indicadas no Plano Municipal de Redução de Riscos;
X. aprovar anualmente a proposta de orçamento do Fumpdec;
XI. resolver os casos omissos no presente Decreto.
Art. 6º A administração do Conselho Gestor será de:
I. 1 presidente membro efetivo do Conselho, a ser indicado
pelo Chefe do Poder Executivo;
II. 1 vice - presidente a ser escolhido em reunião ordinária
do Conselho Gestor;
III. 1 secretário a ser escolhido em reunião ordinária do
Conselho Gestor, observando que o mesmo deve ser selecionado dentre os membros indicados pelo Poder Público.
Art. 7º Ao Presidente do Conselho Gestor compete:
I. convocar e presidir as reuniões do Conselho, apresentar
proposições e apurar votação;
II. resolver questões de ordem ou submetê-las ao Conselho;
III. em caso de empate em votação, terá direito a voto de
qualidade;
IV. cumprir e fazer cumprir o regimento;
V. solicitar à entidade/órgão responsável pela indicação
dos membros do Conselho, providências quando houver a
necessidade de substituição dos mesmos;
VI. baixar atos normativos oriundos das decisões tomadas
pelo Conselho;
VII. transmitir ao Chefe do Poder Executivo, resoluções e
deliberações do Conselho, que dependam de providências
dele;
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VIII. assinar as resoluções, documentos, assim como processos e contas bancárias oriundas de recursos pertinentes ao Fumpdec;
IX. fixar o calendário anual de reuniões e convocar os
membros do Conselho;
X. autorizar despesas e prestar contas da aplicação dos
recursos do Fundo;
XI. representar o Conselho em todos os atos administrativos e jurídicos em que o mesmo for parte interessada,
bem como em suas relações externas ou delegar representante.
Art. 8º Ao Vice - Presidente compete:
I. substituir o presidente por ocasião de sua ausência ou
impedimento;
II. auxiliar o presidente em matérias de sua especialidade.
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V. deliberar sobre as contas do Fumpdec;
VI. dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis ao Fumpdec, nas matérias de sua
competência;
VII. auxiliar na elaboração do regimento interno;
VIII. aprovar regimento interno;
IX. participar dos debates e votar nas deliberações do
Conselho;
X. propor questões de ordem;
XI. auxiliar o presidente no desempenho de suas atribuições;
XII. requerer vistas de processo e adiamento de discussão
ou votação;
XIII. fazer indicações e propostas sobre matéria de defesa
civil e de competência do Conselho;

Parágrafo único. A eleição do Vice - Presidente do Conselho Gestor será bienal e deverá ocorrer no prazo de 60
dias, antes do término do mandato.

XIV. representar o Conselho quando delegado.

Art. 9º Compete ao Secretário:

§ 1º A convocação deverá sempre ser feita por escrito,
com antecedência, mínima de 5 dias para as sessões ordinárias e 72 horas para as sessões extraordinárias, prazo
que deve ser encaminhada a pauta dos trabalhos.

I. organizar, conjuntamente com o presidente, a pauta das
reuniões plenárias;
II. secretariar as reuniões plenárias do Conselho;
III. elaborar a ata das reuniões do Conselho;
IV. auxiliar o presidente na organização de documentos e
na prestação de contas de recursos oriundos do Fumpdec;
V. elaborar e promover a divulgação e publicação das resoluções e demais expedientes de deliberação do plenário
e da presidência do Conselho e para os seus suplentes;
VI. expedir comunicação aos membros do Conselho, convocando-os para as reuniões;
VII. organizar o registro, expedição, controle e guarda dos
documentos e processos do Conselho;
VIII. manter o controle dos índices de presença dos conselheiros, comunicando aos órgãos e entidades as ausências
não justificadas de seus representantes;
IX. submeter ao presidente todos os despachos referentes
ao Conselho;
X. elaborar o relatório anual das atividades realizadas pelo
Conselho.
§ 1º O secretário do Conselho Gestor estará subordinado
à presidência;
§ 2º A eleição do secretário do Conselho Gestor ocorrerá
conforme disposto no artigo 6º, inciso III deste Decreto.
Art. 10 Compete aos conselheiros:
I. estabelecer diretrizes e fixar critérios para priorização de
linhas de ações, alocação de recursos do Fumpdec, observando a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e em
consonância com o Plano Municipal de Redução de Riscos;
II. participar das reuniões do Conselho, mediante convocação;
III. discutir matéria relativas às ações de proteção e defesa civil do Município da Serra;
IV. aprovar orçamentos, planos de aplicação, metas anuais
e plurianuais dos recursos do Fumpdec;

Art. 11 O Conselho Gestor reunir-se-á, bimestralmente
ou extraordinariamente, sempre que necessário, quando
convocado pelo presidente do Fundo.

§ 2º O Conselho Gestor deliberará por maioria absoluta,
quando da deliberação sobre recurso, mediante resoluções
transcritas em atas das respectivas reuniões.
§ 3º A Secretaria Municipal de Defesa Social fornecerá os
recursos humanos e materiais necessários para o funcionamento do Conselho Gestor.
Art. 12 Constituem recursos do Fumpdec:
I. as dotações orçamentárias consignadas anualmente no
orçamento geral do Município e os créditos adicionais que
lhe forem atribuídos;
II. os recursos transferidos da União, Estado ou Município;
III. os auxílios, dotações, subvenções e contribuições de
entidades públicas ou privadas, nacional ou estrangeira,
destinados às ações de prevenção, mitigação, preparação,
resposta e recuperação;
IV. os recursos provenientes de dotação e contribuições de
pessoas físicas e jurídicas;
V. os saldos apurados no exercício anterior;
VI. o produto de alienação de materiais ou equipamentos
inservíveis, doados à Compdec ou adquiridos com recursos
provenientes deste Fundo;
VII. a remuneração decorrente de aplicação no mercado
financeiro;
VIII. os saldos dos créditos extraordinários e especiais,
abertos para atendimento de situação anormal caracterizada como situação de emergência ou estado de calamidade pública;
IX. emendas parlamentares;
X. outros recursos que legalmente lhe forem atribuídos.
§ 1º O saldo positivo do Fumpdec, apurado em balanço,
em cada exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo.
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§ 2º Os recursos do Fumpdec serão movimentados em
conta corrente específica aberta junto ao Banco do Estado
do Espírito Santo - Banestes, sediado no Município.

Art. 16 Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 13 O Fumpdec será implementado em 2015 e suas
dotações orçamentárias consignadas anualmente no orçamento geral do Município.

Palácio Municipal em Serra, em 1º de dezembro de 2015.

Art. 14 As aplicações dos recursos do Fumpdec serão destinadas às ações vinculadas aos planos e projetos vinculados à Defesa Civil Municipal, que contemplem:
I. produção de material gráfico e outros de cunho educativo e preventivo relacionados aos riscos;
II. capacitação de Núcleos de Proteção e Defesa Civil Comunitários – Nupdec;
III. capacitação de servidores para atuação na prevenção
e emergências;
IV. realização de seminários e conferências temáticos de
defesa civil;
V. passagens e diárias para participação em eventos conferências, fóruns, seminários e outros;

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6936, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2015
Exonera Secretário Escolar - Sedu.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica
do Município,
CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da
Lei Municipal nº 2.360/2001,

VI. aquisição de materiais de construção para pequenas
intervenções em moradia;

DECRETA:

VII. contratação de serviços especializados para elaboração de projetos;

Art. 1º Exonera, a pedido, SOLANGE DA PENHA ALMEIDA FIORIM, matrícula nº 6.409, da função gratificada de
Secretário Escolar da EMEF. “Antonio Vieira de Rezende”.

VIII. execução de ações e projetos para contenção, proteção de encostas;
IX. aquisição de materiais e equipamentos de segurança
– EPI e socorro;
X. aquisição de equipamentos permanentes para a Compdec;
XI. aquisição de equipamentos permanentes e de consumo
para estruturação e manutenção do Conselho Gestor do
Fumpdec;

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de novembro de
2015.
Palácio Municipal em Serra, aos 2 de dezembro de 2015.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

XII. aquisição de produtos para atendimentos emergenciais, tais como: colchões, cestas básicas, kit limpeza, kit
dormitório, água, etc.
Art. 15 A fiscalização e supervisão dos recursos do Fumpdec será de competência da Compdec, que terá outras
atribuições:
I. fixar junto ao Conselho Gestor do Fumpdec as diretrizes
operacionais do Fundo;
II. ditar normas e instruções complementares disciplinadoras da aplicação dos recursos financeiros disponíveis;
III. sugerir ao Conselho Gestor a elaboração de Plano de
ação para o exercício seguinte com base na aplicação dos
recursos existentes;
IV. captar recursos para compor o Fundo;

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6939, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2015
Exonera Secretário Municipal de Assistência Social
- Semas.
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:

VI. decidir junto ao Conselho Gestor sobre a aplicação dos
recursos;

Art. 1º Exonera, a pedido, REGILENE MAZZARIOL TONONI, do cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CC-1, da Secretaria Municipal
de Assistência Social - Semas.

VII. analisar e aprovar mensalmente as contas do Fumpdec;

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

V. disciplinar e fiscalizar a entrada e saída de recursos;

VIII. apoiar o Conselho Gestor e contribuir no desenvolvimento do Fumpdec para o alcance dos seus objetivos;
IX. apresentar ao Conselho Gestor o relatório anual de
suas atividades;
X. definir junto ao Conselho Gestor os critérios para aplicação dos recursos.

Palácio Municipal em Serra, aos 3 de dezembro de 2015.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal
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Resolução nº 030/2015

Publicação Nº 31458

RESOLUÇÃO DO COMASSE Nº 29/2015
Dispõe sobre o Calendário Anual das reuniões ordinárias
do COMASSE
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
SERRA – COMASSE, no uso de suas atribuições legais,
em reunião ordinária do dia 02 de dezembro de 2015,
Considerando a Seção V do art. 33 do Regimento Interno
do COMASSE

Conselho Municipal de Assistência Social da Serra –
COMASSE, no uso de suas atribuições legais, em reunião
ordinária do dia 02 de dezembro de 2015,
Resolve:
Art.1º. Aprovar a Prestação de Contas SEADH Nº
9040/2014 da execução das despesas relacionadas
na aquisição de um veículo Fiat Strada no valor de
R$ 40.858,12 (quarenta mil, oitocentos e cinqüenta e
oito reais e doze centavos), sendo R$ 35.000,00(trinta e
cinco mil reais) concedidos pelo Estado e de contra partida
pela proponente o valor de R$ 5.858,12( cinco mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e doze centavos) a Associação Lar Semente do Amor.
Art.2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Resolve:

Serra 02/12/2015
Art.1º. Aprovar e publicizar o Calendário Anual das reuniões ordinárias do COMASSE para o ano de 2016, conforme
tabela abaixo:

Elcimara Rangel Loureiro Alicio
Presidente do COMASSE

MESES

DIAS

JANEIRO

RECESSO

FEVEREIRO

03 e 17

MARÇO

02 e 16

NÚMERO: 032/2015 3º ADITIVO

ABRIL

06 e 20

CONTRATADO: ÔNIX CONSTRUÇÕES S/A.

MAIO

04 e 18

JUNHO

01 e 15

JULHO

06 e 20

AGOSTO

03 e 17

SETEMBRO

14 e 28

OUTUBRO

05 e 19

NOVEMBRO

09 e 23

DEZEMBRO

07

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

RESUMO DE ADITIVO

Publicação Nº 31474

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA DA AVENIDA CATAGUASES NO BAIRRO
NOVA CARAPINA I.
OBJETIVO: ACRÉSCIMO DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM 120
(CENTO E VINTE) DIAS.

RRETIFICAÇÃO DO RESULTADO DA CP 029/2015

Publicação Nº 31385

RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação/SEOB, vem a público
retificar o resultado da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
029/2015, publicado em 16/11/15 – Edição nº 386 – Página 64.
Empresas Vencedoras:
Lote 01; Onde se lê: RODAENG ENGENHARIA LTDA
Valor: R$ 197.858,37

Serra 02/12/2015

ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALICIO
Presidente do COMASSE

Leia-se; Lote 01: CONTEK ENGENHARIA S/A.
Valor: R$ 197.849,28.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB
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DECRETO

Publicação Nº 31456

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DECRETO Nº 6.940/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, e com base no artigo 9° inciso I da Lei n° 4.337
de 30 de janeiro de 2015.
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações orçamentárias constante do Anexo I.
Art. 2º - Para efeito das suplementações constante no Artigo anterior, ficam anuladas as dotações orçamentárias, indicada no anexo II.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Municipal, em Serra, aos 03 de Dezembro de 2015.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal
LAURIETE CANEVA
Secretária de Planejamento Estratégico

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

20.00.00
20.01.00
04.131.0430.2.242

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Secretaria de Comunicação
Desenv. Inst. e Ações Marketing e Publ. Propaganda

NATUREZA

FR

3.3.90.39.00

1.604.0000

R$ 1,00
VALOR
1.000.000

TOTAL
CRÉDITO SUPLEMENTAR
CÓDIGO

-

ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO

08.00.00
08.01.00
15.451.0100.2.056

SECRETARIA DE OBRAS
Secretaria de Obras
Manut., Reforma, Adeq. Ampl. Sist. Equip. Públicos

-

1.000.000

ANULAÇÃO
NATUREZA

FR

4.4.90.51.00

1.604.0000

R$ 1,00
VALOR

TOTAL

1.000.000
1.000.000

Viana
Prefeitura
DECRETO 315-2015 EXONERA ADRIANO SOARES

Publicação Nº 31472

DECRETO N° 315/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, e conferido com o
art. 60, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Viana
e tendo em vista o que consta no processo 16993/2015,

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Viana-ES, 19 de novembro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA

DECRETA:

Art. 1° - EXONERAR, a pedido nos termos do Art. 55, letra “b” da Lei nº 1596/2001, ao servidor ADRIANO SOARES SUCE, do cargo de provimento efetivo de Técnico em
Enfermagem, matrícula funcional 024231-01, a partir de
21/11/2015.

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.
JAQUELINE D’ OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 291/2015
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais e de acordo com
o disposto no artigo 147 da Lei Municipal 1.897/2006, e
tendo em vista o que consta do processo administrativo
n.º 11571/2015.

Viana-ES, 24 de novembro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

DECRETA:
Art. 1° - Conceder ao Sr. WANDERSON ROZA DA SILVA – CPF n.º 083.411.377-55, o uso de área de terra no
cemitério de Vila Bethânia, no Município de Viana, onde
encontra-se sepultados os restos mortais JOSÉ ROZA DA
SILVA, falecido em 02/08/2013, conforme consta registrado no livro nº 03 às folhas 065.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

DECRETO N° 319/2015

Publicação Nº 31431

DECRETO Nº 319/2015
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Viana-ES, 23 de Outubro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais e de acordo com
o disposto no artigo 147 da Lei Municipal 1.897/2006, e
tendo em vista o que consta do processo administrativo
n.º 3909/2015.

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

DECRETO N° 318/2015

Publicação Nº 31429

DECRETO Nº 318/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais e de acordo com
o disposto no artigo 147 da Lei Municipal 1.897/2006, e
tendo em vista o que consta do processo administrativo
n.º 13370/2014.

Art. 1° - Conceder a Sra. MARLI AZEVEDO DA SILVEIRA – CPF n.º 969.659.407-00, o uso de área de terra no
cemitério de Viana - Centro, no Município de Viana, onde
encontra-se sepultados os restos mortais MARIA PEREIRA
SILVEIRA, falecida em 29/10/2014, conforme consta registrado no livro nº 02 às folhas 150 - Verso.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Viana-ES, 24 de novembro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA

DECRETA:
Art. 1° - Conceder a Sra. JADIRA GONÇALVES MARTINS – CPF n.º 780.094.727-00, o uso de área de terra
no cemitério de Vila Bethânia, no Município de Viana, onde
encontra-se sepultados os restos mortais JONAS GONÇALVES, falecido em 29/06/2009, conforme consta registrado
no livro nº 03 às folhas 016.

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.
JAQUELINE D’ OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais e de acordo com o disposto nos artigos 147 e 148 da Lei Municipal 1.897/2006 e
processo administrativo n.º 14.862/2015.

Viana-ES, 26 de Novembro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA

DECRETA:

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Art. 1° - DOAR, em caráter perpétuo a Sra. MARIA ALVES CARDOSO DOS SANTOS - CPF n.º 797.161.136-68,
área de terra no cemitério do bairro Eldorado, no Município
de Viana, onde encontra-se sepultados os restos mortais
de CELIO LEMES DOS SANTOS, falecido em 22/07/2015,
conforme consta registrado no livro n° 02, às folhas 088.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

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

PORTARIA N° 1.403/2015

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

Viana-ES, 26 de Novembro de 2015.
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Publicação Nº 31410

PORTARIA Nº 1.403/2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Viana, e tendo em vista o que consta do processo
n° 14939/2013,

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.

RESOLVE:

JAQUELINE D’ OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 1°- Conceder, a Servidora CELIA MARIA WAIANDT
DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Oficial Administrativo, matrícula funcional n° 040657-01,

DECRETO N° 322/2015

Publicação Nº 31424

DECRETO N° 322/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais e de acordo com o disposto nos artigos 147 e 148 da Lei Municipal 1.897/2006 e
processo administrativo n.º 12.563/2015.
DECRETA:
Art. 1° - DOAR, em caráter perpétuo ao Sr. SILVIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF n.º 112.136.577-92, área de
terra no cemitério do bairro Eldorado, no Município de
Viana, onde encontra-se sepultados os restos mortais de
SILVIO DE OLIVEIRA, falecido em 30/01/2003, conforme
consta registrado no livro n° 01, às folhas 108 - verso.

férias prêmio, nos meses de janeiro e fevereiro de 2016,
suspensa através da Portaria N°. 1.443/2013, referente ao
2° decênio.

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

Viana-ES, 24 de novembro de 2015.

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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RESUMO DO TERMO DE CONVENIO CESSÃO DE SERVIDOR Nº. 06/2013

Publicação Nº 31460

PORTARIA Nº 1.428/2015

RESUMO DO TERMO DE CONVENIO CESSÃO DE SER-

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana.

Processo nº. 15124/2015

RESOLVE:

Convênio nº. 16/2015

Art. 1° - EXONERAR, nos termos do art. 55, letra “a”,
da Lei 1596/2001 ADRIANA PLINIO BREMENKAMP, do
cargo em comissão de Assessor Técnico IV – CPC - 4, lotado na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

VIDOR Nº. 06/2013

Cedente: Município de Viana
Cessionário:

Instituto

de

Previdência

Social

dos

Servidores Públicos do Município de Viana
Objeto: a cessão de servidor público municipal CRISTIANE
TRANCOSO GRIJÓ, ocupante do Cargo de Provimento

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

Efetivo – Oficial Administrativo, matrícula nº 024705-01,
pertencente ao quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal

Viana, 03 de dezembro de 2015.

de Viana/ES, para exercer as funções no Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de

GILSON DANIEL BATISTA

Viana.

Prefeito Municipal de Viana

Vigência: O presente instrumento terá vigência até 31
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura

de dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

Prefeito Municipal de Viana

Secretária Municipal de Administração

Vila Pavão
Prefeitura
RESUMO DO 4º T.A. AO CONTRATO 108 / 2012

Publicação Nº 31377

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 108 / 2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.
CONTRATADA: E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.

DO VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 145.800,00
DA DESPESA: Ficha – 045.
DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas
as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato
inicial, firmado entre as partes.

DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto
a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre
as partes em 03/12/2012, nos termos previstos em sua

Vila Pavão/ES, 30/11/2015.

Cláusula Terceira.
DA PRORROGAÇÃO: Pelo presente termo aditivo, fica
prorrogada a vigência do Contrato até 02/12/2016.

Eraldino Jann Tesch
Prefeito Municipal
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