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Consórcios Intermunicipais

Cim Polinorte - ConsórCio PúbliCo da região Polinorte do es

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES 
REFERENTE AO PROCESSO Nº 060/2015 – PREGÃO 
PRESENCIAL 005/2015

Publicação Nº 32858

 ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES 
REFERENTE AO PROCESSO Nº 060/2015 – PREGÃO PRE-

SENCIAL 005/2015

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, em jornal de grande cir-
culação do Estado do Espírito Santo, com tiragem mínima 
de 15.000 (quinze mil) exemplares, com letra tamanho 8 
(oito), fonte verdana, espaçamento simples com quanti-
tativo estimado de 700 cm², de segunda a sexta feiras, 
quando solicitada pela Contratante no Caderno de Clas-
sificados, durante o exercício de 2016, para atender as 
necessidades DO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLI-
NORTE - CIM POLINORTE.

Aos dezoito (18) dias do mês de dezembro do ano de dois 
mil e quinze, precisamente às 08:30 horas, reuniram-se a 
Comissão de Pregão do CIM Polinorte, nomeados pela 
Portaria Nº. 08 – P de 01/09/2015, formada pelos Srª. 
Angela Maria Tintori Polezeli (Pregoeira), Flayner Loureiro 
Alves (Equipe de Apoio), Denise Ferreira de Araújo (Equipe 
de Apoio). Informamos que a Srª Pregoeira Angela Ma-
ria Tintori Polezeli, comunicou a sua ausência por motivo 
de doença, e por esse motivo a equipe de apoio, resolve 
apenas credenciar a empresa S/A A GAZETA, represen-
tada pela Srª Ana Paula de Souza Furtado, uma vez que 
a mesma foi a única empresa a atender o chamado no 
horário e data marcada do presente edital. Salientamos 
que tal decisão foi tomada em razão de não constar na 
portaria do CIM POLINORTE pregoeiro substituto, ficando 
estabelecido nova data de abertura para o dia 30/12/2015 
as 10:00 horas para apenas a abertura dos envelopes da 
empresa credenciada. Oportuno registrar que os membros 
da equipe de apoio, rubricaram os envelopes de proposta 
de preço e documentação junto com a representante legal 
da empresa, onde os envelopes ficarão sobre os cuidados 
da presente equipe de apoio. Nada mais havendo a tratar 
deu por encerrada a sessão.

Aracruz/ES, 18 de dezembro de 2015.

Angela Mª Tintori Polezeli 
Pregoiera do Cim Polinorte

(EM ATESTADO)

Flayner Loureiro Alves  Denise Ferreira de Araújo
Equipe de Apoio  Equipe de Apoio

Ana Paula de Souza Furtado
(Representante Legal)
CPF:105.071.687-63
Empresa: S/A A GAZETA

AVISO DE ABERTURA  E JULGAMENTO DOS ENVELO-
PES DE PROPOSTA E HABILTAÇÃO DA EMPRESA CRE-
DENCIADA NO   PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015  

Publicação Nº 32778

AVISO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVE-
LOPES DE PROPOSTA E HABILTAÇÃO DA EMPRESA 

CREDENCIADA NO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 

O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM 
POLINORTE, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE 
A DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA 
E HABILTAÇÃO FICOU ESTABELECIDO PARA O DIA 
30/12/2015W, UMA VEZ QUE A SENHORA PREGOEIRA 
ANGELA MARIA TINTORI POLEZELI ENCONTRA-SE DE 
ATESTADO E QUE PORTARIA DO CIM POLINORTE NÃO 
ESTABELECE PREGOEIRO SUBSTITUTO, SENDO AS-
SIM A EQUIPE DE APOIO CREDENCIOU A EMPRESA 
S/A A GAZETA, ÚNICA EMPRESA A PROTOCOLAR SEUS 
EVELOPES NO HORÁRIO PREVISTO NO EDITAL. 

ARACRUZ, 18/05/2015

Equipe de Pregão/CIM POLINORTE

CIM POLINORTE/PORTARIA Nº08-P , 01/09/2015

O CIM POLINORTE AVISO DO EDITAL – NOVA DATA 
DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2015

Publicação Nº 32791

 O CIM POLINORTE

AVISO DO EDITAL – NOVA DATA DE ABERTURA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2015

O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM 
POLINORTE, COMUNICA, nos termos de suas atribuições, 
resolve remarcar a abertura da Licitação nº 006/2015 
– Pregão Presencial que tem como objeto: Aquisições de 
materiais de expediente, papelaria e outros para aten-
der o setor administrativo do Consórcio Público da Região 
Polinorte – CIM POLINORTE, pelo período de 12 meses, 
de acordo com as especificações constantes do Anexo I 
e demais anexos, em virtude da SENHORA PREGOEIRA 
ANGELA MARIA TINTORI POLEZELI ENCONTRA-SE DE 
ATESTADO E QUE PORTARIA DO CIM POLINORTE NÃO 
ESTABELECE PREGOEIRO SUBSTITUTO, FICANDO nova 
data de abertura para o dia 29 de dezembro de 2015 
às 08:00h. 

Aracruz,18 de dezembro de 2015

Consórcio Público da Região Polinorte

CIM POLINORTE
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Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 062.2015

Publicação Nº 32803

Aviso de Homologação

Pregão Presencial Nº 062/15 - Proc. Nº 008418/15 

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais 
e principalmente as regras da Lei 10.520/02, Lei comple-
mentar 123/06 e a Lei 8.666/93. HOMOLOGO o Pregão 
Presencial em epígrafe, em favor da empresa CALDAS 
INDÚSTRIA QUIMICA LTDA - EPP, no lote 1, no valor 
total de R$ 23.280,00 ( vinte e três mil, duzentos e oitenta 
reais).

Afonso Cláudio/ES, em 18 de dezembro de 2015.

Wilson Berger Costa

Prefeito Municipal

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-2016
Publicação Nº 32808

Aviso de Pregão Presencial Nº 001/2016

O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoei-
ra em exercício, torna público que às 08h30min do dia 
07 de janeiro de 2016, na sede da Prefeitura, realiza-
rá licitação na modalidade Pregão Presencial/Registro 
de Preços, tipo Menor Preço Global, EXCLUSIVO para 
microempresas e empresas de pequeno porte, obje-
tivando a aquisição de blocos de notas fiscais de produtor 
(modelo 4), para atender ao NAC - Núcleo de Atendimento 
ao Contribuinte, através da Secretaria Mun. de Finanças. 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 18 de dezembro de 2015.

Simoni Altafim Lopes

Pregoeira em exercício

TERMO ADITIVO Nº 003-2015 REFERENTE AO CON-
TRATO 127-2012

Publicação Nº 32793

TERMO ADITIVO Nº 003

Termo de aditamento ao Contrato nº 000127/2012, 
que entre si celebram o Município de Afonso Cláudio, 
ES, e a empresa LIMA & GOMES CONTABILIDADE LT-
DA-ME.

PREÂMBULO

Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 
000127/2012, de acordo com Oficio nº 191/2015, da Se-
cretaria Municipal de Finanças , protocolizado sob o nº 
0010028/2015, em conformidade com o que dispõe To-
mada de Preços nº 029/2012, de acordo com o parecer 
da Douta Procuradoria e a Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, de um lado o Município de 
Afonso Cláudio, Estado de Espírito Santo, pessoa ju-
rídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 
nº 27.165.562/0001-41, com sede estabelecida na Praça 
da Independência, 341, Centro, nesta cidade, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Berger 
Costa, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do 
CPF sob o nº 674.760.907-72 e RG nº 434.581-ES, resi-
dente e domiciliado na Rua Azulina de Souza Manso, 203, 
2º andar - Bairro João Duarte Manso, adiante denomina-
do simplesmente CONTRATANTE ou PREFEITURA, e, de 
outro lado a empresa LIMA & GOMES CONTABILIDADE 
LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.198.715/0001-
40, com sede na Rua Torquato Moreira Dutra, 50 - Vila 
Nova - Afonso Claudio - ES - CEP: 29600000, neste ato 
representada pelo Sr. EDSON DIAS LIMA, portador do 
CPF nº 017.014.467-40 e da Carteira de Identidade nº 
1.014.502-ES., adiante denominada simplesmente CON-
TRATADA, resolvem celebrar o presente Termo de Adita-
mento, que se regerá pelas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem por objetivo a pror-
rogação do contrato acima mencionado pelo período de 
12(doze) mesess, contados a partir de 19 de dezembro de 
2015, com vencimento previsto para o dia 19 de dezembro 
de 2016,

1.2 - Fica determinado que a presente prorrogação terá o 
valor global de R$ 73.113,36 (setenta e três mil e cento e 
treze reais e trinta e seis centavos).

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
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CLÁUSULA SEGUNDA

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

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 18 de de-
zembro de 2015.

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

WILSON BERGER COSTA

Prefeito Municipal

Contratante

LIMA & GOMES CONTABILIDADE LTDA-ME

EDSON DIAS LIMA

Contratada

Testemunhas:

01) ____________________________ 

02) ____________________________

Alto Rio Novo

Prefeitura

NOTIFICAÇÃO AMBULÂNCIAS
Publicação Nº 32799

NOTIFICAÇÃO

À EMPRESA SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PE-
ÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
12.579.490/0002-92. 

Rodovia BR 459 KM 107 – Rodovia JK – Pouso Alegre 
– MG – CEP: 37550-000.

Na qualidade de Assessor Jurídico do Município de Alto 
Rio Novo – ES, sirvo-me da presente para NOTIFICÁ-LA, 
por estar descumprindo dispositivos contidos no Edital de 
Pregão Presencial nº 049/2015, Ata de Registro de Preço 
nº 080/2015, notadamente por não ter fornecido o objeto 
contratado, visto ordem de fornecimento nº 000451/2015, 
emitida em 05 de novembro de 2015, pelo Setor de Com-
pras deste Município.

Tendo vencido a licitação sobredita, foi solicitada a aludi-
da Empresa o fornecimento do objeto do contrato, para 
atender órgão deste Município, a qual NÃO cumpriu como 
contratado, consoante Cláusula Sétima do pacto firmado 
entre as partes.

Impende ressaltar aqui quanto às penalidades impostas 
pela Cláusula Décima Quarta da Ata de Registro de Preço 
nº 080/2015, bem como o que dispõe o art. 78 da Lei de 
Licitações e Contratos, tendo em vista que o não cumpri-
mento ou o cumprimento irregular das cláusulas contra-
tuais e das especificações enseja a rescisão do contrato 
firmado e a aplicação das penalidades contratuais e legal-
mente previstas.

Cumpre ser observado, o que dispõe o art. 87, incisos I a 
IV, da Lei de Licitações e Contratos, in verbis:

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Ad-
ministração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório 
ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo-
tivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contrata-
do ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior.

Destarte, visto o não cumprimento das cláusulas do contra-
to pactuado pela Contratada, estando assim inadimplente 
com o compromisso firmado com este Município, através 
do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 049/2015, Ata 
de Registro de Preço nº 080/2015, o ora Notificante não 
aceita o descumprimento das Cláusulas do Compromisso 
e NOTIFICA a Empresa SAINT EMILION AUTOMÓVEIS 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA para que cumpra de ime-
diato o que foi pactuado no referido contrato, sob 
pena de aplicação do disposto no predito art. 87, incisos I 
a IV, da Lei de Licitações e Contratos, bem como demais 
disposições legais cabíveis.

Alto Rio Novo/ES, 10 de dezembro de 2015.

JEAN VITOR DA SILVA ELER

ASSESSOR JURÍDICO

OAB/ES 22.831
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TP005-2015-CONSULT. ADM. PÚBLICA
Publicação Nº 32781

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO/ES. 
Processo Administrativo de Licitação 4013/2015, Tomada 
de Preços 005/2015. O Município de Alto Rio Novo/ES tor-
na público a abertura de licitação cujo objeto é a contrata-
ção de empresa para prestação de serviços especializados 
de auditoria, assessoria e consultoria preventiva contínua 
na área de contas públicas, em especial sobre despesa 
pública e funcionamento de controle interno, elaboração 
de normas técnicas sobre assuntos decorrentes dos atos 
da Administração Pública durante o exercício de 2016. En-
trega dos envelopes até o dia 22/01/2016 às 08h00min. 
Abertura dos envelopes será dia 22/01/2016, a partir das 
08h00min. O Edital poderá ser consultado e obtido cópia 
a partir desta data de 12h00 às 18h00, na sede da Pre-
feitura à Rua Paulo Martins, 266, Bairro Santa Bárbara, 
Alto Rio Novo/ES, pelo site http://www.altorionovo.es.gov.
br/ ou ainda, mediante solicitação por e-mail licitacao@al-
torionovo.es.gov.br. Demais informações no telefone (27) 
3746-1744.

18/12/2015

Daniela Moschen Ribeiro

Presidente CPL

TP006-2015-CONSULT. CONTABILIDADE
Publicação Nº 32782

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO/ES. 
Processo Administrativo de Licitação 4015/2015, Tomada 
de Preços 006/2015. O Município de Alto Rio Novo/ES tor-
na público a abertura de licitação cujo objeto é a contrata-
ção de empresa para prestação de serviços especializados 
de assessoria em contabilidade aplicada ao setor público 
para atendimento as normas brasileiras de contabilidade 
aplicada ao setor público-NBCASP. Entrega dos envelopes 
até o dia 22/01/2016 às 09h00min. Abertura dos envelo-
pes será dia 22/01/2016, a partir das 09h00min. O Edital 
poderá ser consultado e obtido cópia a partir desta data 
de 12h00 às 18h00, na sede da Prefeitura à Rua Paulo 
Martins, 266, Bairro Santa Bárbara, Alto Rio Novo/ES, pelo 
site http://www.altorionovo.es.gov.br/ ou ainda, mediante 
solicitação por e-mail licitacao@altorionovo.es.gov.br. De-
mais informações no telefone (27) 3746-1744.

18/12/2015

Daniela Moschen Ribeiro

Presidente CPL

Anchieta

Prefeitura

9 PUBLICAÇÕES DE TERMO ADITIVO
Publicação Nº 32840

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMOVEL N° 095/2014
Locatário: Munic. de Anchieta
Locador: LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA
Objeto: Prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) me-
ses.
O valor Global do Presente Termo Aditivo é de R$ 70.800,00 
(setenta e oito mil e oitocentos reais)
Processo: 28114/2015

Marcus Vinicius Doelinger Assad
Prefeito de Anchieta

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 026/2014
Convenente: Município de Anchieta
Conveniada: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE ANCHIETA E PIÚMA - STRAP 
Objeto: Prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) me-
ses.
Alteração no Valor.
Valor global a ser repassado será de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) 

Processo: 20825/2015

Marcus Vinicius Doelinger Assad
Prefeito de Anchieta

Obs. Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de An-
chieta conforme Artigo 82 da Lei Orgânica do Município de 
Anchieta.

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 023/2014
Convenente: Município de Anchieta
Conveniada: ASSOCIAÇÃO DA UNIDADE PRIMARIA DE 
MATERIAIS RECICLAVEIS DA COMUNIDADE DE NOVA ES-
PERANÇA - INIPRAN 
Objeto: Prorrogando sua vigência por mais 03 (três) me-
ses.
Valor global a ser repassado será de R$ 62.907,00 (ses-
senta e dois mil, novecentos e sete reais) 
Processo: 20627/2015

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO Nº 047/2015

Contratante: Munic. de Anchieta

Contratada: EMPRESA CONSTRUTORA MONTE MORENCE 
LTDA-ME

Objeto: Prorrogando sua vigência por mais 90 (noventa) 
dias. 

Processo: 24493/2015

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

Obs. Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de An-
chieta conforme Artigo 82 da Lei Orgânica do Município de 
Anchieta.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO Nº 010/2015

Contratante: Munic. de Anchieta

Contratada: EMPRESA HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA-
-EPP.

Objeto: acrescendo 27,2672715% ao valor global inicial-
mente contratado. 

Processo: 8954/2015

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO Nº 101/2014

Contratante: Munic. de Anchieta

Contratada: EMPRESA TECFORT CONSTRUTORA LTDA ME.

Objeto: Prorrogando sua vigência por mais 90 (noventa) 
dias. 

Processo: 25713/2015

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

Obs. Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de An-
chieta conforme Artigo 82 da Lei Orgânica do Município de 
Anchieta.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMOVEL N° 045/2013

Locatário: Munic. de Anchieta

Locador: ESIDORIO ALPOIM

Objeto: Prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) me-
ses.

O valor Global do Presente Termo Aditivo é de R$ 25.916,04 
(vinte e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e quatro 
centavos)

Processo: 26941/2015

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMOVEL N° 041/2012

Locatário: Munic. de Anchieta

Locador: OZELY OLIVEIRA CARDOSO

Objeto: Prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) me-
ses.

O valor Global do Presente Termo Aditivo é de R$ 37.356,96 
(trinta e sete mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e no-
venta e seis centavos)

Processo: 26365/2015

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMOVEL N° 107/2006

Locatário: Munic. de Anchieta

Locador: ROMILDO COSME DE FREITAS

Objeto: Prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) me-
ses.

O valor Global do Presente Termo Aditivo é de R$ 12.046,68 
(doze mil, quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

Processo: 27294/2015

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

CONTRATO Nº 116/2015
Publicação Nº 32864

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
116/2015

Contratante: Munic. de Anchieta

Contratada: EMPRESA CDC ENGENHARIA LTDA – EPP

Objeto: Empresa para prestação de serviço de sistema de 
radar de penetração, destinados a atender as necessida-
des deste Município. 

Valor Global: R$ 47.650,00 (quarenta e sete mil, seiscen-
tos e cinqüenta reais).

Processo: 17845/2015

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta
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fundo muniCiPal de saúde de anChieta

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023 2013 - PROR-
ROGAÇÃO - GBR

Publicação Nº 32776

2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 
EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES E LABORA-
TORIAIS Nº 023/2013
Contratante: Munic. de Anchieta
Contratada: EMPRESA GBR – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA - EPP.
Objeto: Prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) me-
ses.
O Município de Anchieta pagará a Contratada pela presta-
ção do serviço com fornecimento de peças o valor global 
de R$ 219.997,50 (duzentos e dezenove mil, novecentos e 
noventa e sete reais e cinqüenta centavos 
Processo: 23598/2015

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÓES DOS CONTRA-
TOS Nº  012 E 038 2015  - R BOTTONI MOREIRA 
CENTRO DE RECUPERAÇÃO E SPAS - ME

Publicação Nº 32773

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

Resolvem de comum acordo rescindir o Contrato de Presta-
ção de Serviços nº 012/2015, Processo nº 7524/2015, cujo 
objeto é a contratação da Empresa R. BOTTONI MOREIRA 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO E SPAS – ME especializada em 
acompanhamento e desintoxicação de pessoas viciadas 
em drogas licitas e ilícitas, por determinação do MM Juiz de 
Direito da Comarca de Anchieta processo nº 0015270-39-
2012.8.08.00004, Prefeitura Municipal de Anchieta/Fundo 
Municipal de Saúde.

Processo: 7524/2015

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

Resolvem de comum acordo rescindir o Contrato de Pres-
tação de Serviços nº 038/2015, Processo nº 5912/2015, 
cujo objeto é a contratação da Empresa R. BOTTONI MO-
REIRA CENTRO DE RECUPERAÇÃO E SPAS – ME especia-
lizada em acompanhamento e desintoxicação de pessoas 
viciadas em drogas licitas e ilícitas, por determinação do 
MM Juiz de Direito da Comarca de Anchieta processo nº 
0000584-37.2015.8.08.0004, Prefeitura Municipal de An-
chieta/Fundo Municipal de Saúde.

Processo: 5912/2015

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

Aracruz

Prefeitura

1ª  PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2015 -  PROCESSO 10.408/2015 - SERVIÇOS FÚNE-
BRES

Publicação Nº 32751

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 27/2015 

PREGÃO PRESENCIAL nº 141/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.408/2015

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho 

SIGNATÁRIO DETENTOR: FAVALESSA, SOUZA & CIA LTDA ME

ENDEREÇO DO DETENTOR: Rua Galdino Pereira, 181, Bairro São Camilo, Aracruz/ES , CEP: 29.194-264.

VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial.(1ª publicação)

ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços fúnebres com fornecimento de urnas com ornamentação e 
translado, para atender os beneficiários da Assistência Social.
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Item Material Un. Marca Quant. Preço Unitário

01

Contratação de empresa para serviços fúnebres 
com fornecimento de urna funerária , adulto, em 
madeira envernizada, forrada com tnt branco e 
acrilon, sem visor, 06 alças de ferro galvanizado, 
2000 x 650 mm, contendo 2 mocas de crisântemos 
amarelos e 2 brancos, com ornamentação e 
higienização de corpos.

SV - 220 920,00

02

Contratação de empresa para serviços fúnebres 
com fornecimento de urna funerária, adulto, em 
madeira, envernizada, forrada com tnt branco e 
acrilon, sem visor, 06 alças de ferro galvanizado, 
1600 x 650 mm, contendo 2 mocas de crisântemos 
amarelos e 2 brancos, com ornamentação e 
higienização de corpos

SV - 25 700,00

03

Contratação de empresa para serviços fúnebres 
com fornecimento de urna funerária infantil, em 
madeira, envernizada forrada com tnt branco e 
acrilon, sem visor, 04 alças de ferro galvanizado, 
650 x 200mm, contendo 1 moca de crisântemo 
brancos, com ornamentação e higienização de 
corpos.

SV - 46 650,00

04

Contratação de empresa para serviços fúnebres 
com fornecimento de urna funerária, em madeira, 
envernizada, forrada com tnt branco e acrilon, sem 
visor, 06 alças de ferro galvanizado, 2250 x 650 
mm, contendo 2 mocas de crisântemos amarelos 
e 2 brancos, com ornamentação e higienização de 
corpos.

SV - 40 1.300,00

05 Translado de urna funerária para complementação 
de serviços fúnebres SV - 70.000 2,60

Valor Total: R$ 483.800,00 (quatrocentos e oitenta e três mil e oitocentos reais).

Aracruz, 18 de Dezembro de 2015

Maria de Fátima Furtado Nunes

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho Interina

Decreto nº 29.663, de 17/06/2015

1º ADITIVO AO CONTRATO 135/2015 - JH CONS-
TRUTORA LTDA-EPP

Publicação Nº 32872

RESUMO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 135/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.567/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES

CONTRATADA: J.H.CONSTRUTORA LTDA-EPP

OBJETO: empresa para reforma da Unidade de Saúde Bá-
sica de Santa Rosa, neste Município de Aracruz-ES.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR: 

1.1. acréscimo do valor de R$ 46.369,03, equivalente a 
41,91% do valor originalmente contratado.

1.2. decréscimo do valor de R$ 5.892,92, o equivalente a 
5,33% do valor originalmente contratado. Os cálculos dos 
quantitativos de acréscimo e decréscimo foram realizados 
de forma separadas.

1.3. O valor financeiro do contrato passará a ser de R$ 
151.121,57.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 

Aditar o prazo de execução em mais 45 dias, contados de 
03/12/2015, bem como o prazo de vigência contratual em 
mais 45 dias, contados de 01/02/2016.

DATA DA ASSINATURA: 01/12/2015

ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA

Secretário de Saúde
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ATA 001/2015
Publicação Nº 32752

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/ 
2015

Processo 6.402/2015

PREGÃO ELETRONICO 129 /2015

Fornecedor BRASFITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS ES-
PORTIV

Endereço RUA QNA QUADRA 06, LOTE 23, SALA 203 
00000 EDIFÍCIO CHAVES

Bairro TAGUATINGA Cidade BRASÍLIA Estado DF Cep 
72110-060

Item Material Un. Marca Qtde Pr. Unitário

1 1.61.04.0007.8 UN ESQUI;TIPO 12,000 2.486,0000

ESQUI TRIPLO CONJUGADO, ESTRUTURA EM TUBOS DE 
AÇO CARBONO, ACABAMENTO C/ PINTURA A PÓ ELE-
TROSTÁTICA E CORTES A LASER, C/ TUBOS DE AÇO CAR-
BONO MEDINDO MIN 2.1/2 POL, 1 POL X 1,50MM E 1.1/2 
POL X 1,5 MM, METALON DE MIN 30 X 50 X 2 MM, CHAPA 
ANTIDERRAPANTE DE MIN 3 MM DE ESPESSURA, PINOS 
MACIÇOS C/ ROLAMENTOS DUPLOS, BATENTES DE BOR-
RACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS P/ FIXAÇÃO DO EQUIPA-
MENTO (CHUMBADORES PARABOUT), TAMPÃO DE METAL 
ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES NO APA-
RELHO, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS, PERMITE A 
PRÁTICA DE 3 USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE, MEDINDO 
APROX 1520 X 2190 X 1260 MM (A X L X C), PESO TOTAL 
APROX 108 KG.

2 1.61.04.0010.8 UN FLEX 12,000 1.107,6600

APARELHO SUPINO P/ PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS (CADEIRANTES), ESTRUTURA EM TUBOS

AÇO CARBONO MEDINDO MIN 2.1/2 POL X 2 MM E 1.1/2 
POL X 1,5 MM, BARRA CHATA DE MIN 3/16 POL X 1.1/4 
POL, CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1/4 POL, 
3/16 POL DE ESPESSURA, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A 
BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE 
POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO C/SISTE-
MA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, 
BATENTES REDONDOS DE BORRACHA (53 MM X 34 MM), 
CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8 POL, RESIS-
TENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS, PERMITE A PRÁTICA DE 1 
USUÁRIO, MEDINDO APROX 955 X 945 X 684 MM (A X L X 
C), PESO TOTAL APROX 19 KG.

Aracruz/ES, 18 de dezembro de 2015

João Cleber Bianchi

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

ATA 002/2015
Publicação Nº 32755

 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 
002/2015

Processos 6402/2015

PREGÃO ELETRONICO 129 /2015

Fornecedor I. SILVEIRA E CIA LTDA

Endereço ROD BR 153 300 KM33

Bairro FRINAPE Cidade ERECHIM Estado RS Cep 
99700-000

Item Material Un. Marca Qtde Pr. Unitário

1 1.61.04.0003.5 UN PONTO FINAL 12,000 2.229,00

MULTIEXERCITADOR CONJUGADO C/ MIN 6 FUNÇÕES, 
ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ACABAMEN-
TO C/PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA E CORTES A LASER, 
C/ MIN 06 FUNÇÕES DISTINTAS SENDO ELAS FLEXOR DE 
PERNAS C/ TUBOS MEDINDO MIN 2.1/2 POL X 2 MM, EX-
TENSOR DE PERNAS C/ TUBOS MEDINDO MIN 3/4 POL X 
1,5 MM, SUPINO RETO SENTADO C/ TUBOS MEDINDO MIN 
2 POL X 2 MM, SUPINO INCLINADO SENTADO C/ TUBOS 
MEDINDO MIN 1.1/2 POL X 3 MM, ROTAÇÃO VERTICAL IN-
DIVIDUAL C/ TUBOS MEDINDO MIN 1 POL X 1,5 MM, PU-
XADA ALTA C/ TUBOS MEDINDO MIN 1.1/2 POL X 1,5 MM, 
C/ PINOS MACIÇOS C/ ROLAMENTOS DUPLOS, BATENTES 
DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS P/ A FIXAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT), ESPECIFI-
CAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO, RESISTEN-
TES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS, PERMITE A PRÁTICA DE 4 
USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE, MEDINDO APROX 1910 X 
1200 X 2200 MM (A X L X C), PESO TOTAL APROX 129 KG.

2 1.61.04.0004.3 UN PONTO FINAL 12,000 1.250,00

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO, ES-
TRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ACABAMENTO C/ 
PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA E CORTES A LASER, C/ 
TUBOS DE AÇO CARBONO MEDINDO MIN 2.1/2 POL X 2 
MM, 2 POL X 2 MM E 1.1/2 POL X 1,5 MM, C/ CHAPA ANTI-
DERRAPANTE DE MIN 3 MM DE ESPESSURA, PINOS MACI-
ÇOS C/ ROLAMENTOS DUPLOS, BATENTES DE BORRACHA, 
SOLDA MIG, ORIFÍCIOS P/ FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO 
(CHUMBADORES PARABOUT), ESPECIFICAÇÕES MUSCU-
LARES NO APARELHO, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTI-
CAS, PERMITE A PRÁTICA DE 3 USUÁRIOS SIMULTANEA-
MENTE, MEDINDO APROX 1160 X 2360 X 870 MM (A X L X 
C), PESO TOTAL APROX 91 KG.

3 1.61.04.0005.1 UN PONTO FINAL 12,000 1.025,00

PRESSÃO PERNAS TRIPLO CONJUGADO, ESTRUTURA EM 
TUBOS DE AÇO CARBONO, ACABAMENTO C/ PINTURA A 
PÓ ELETROSTÁTICA E CORTES A LASER, C/ TUBOS DE 
AÇO CARBONO MEDINDO MIN 2 POL X 2 MM, 3.1/2 POL 
X 4 MM, 2 POL X 4 MM E 4 POL X 3 MM, BANCOS AR-
REDONDADOS C/ CHAPA DE MIN 2 MM DE ESPESSURA 
S/ QUINAS, PINOS MACIÇOS C/ ROLAMENTOS DUPLOS, 
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BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS P/ FI-
XAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES C/ FLANGE DE 
NO MÍNIMO 240 MM X 1/4 C/ PARAFUSO DE FIXAÇÃO), 
ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES NO APARELHO, RESIS-
TENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS, PERMITE A PRÁTICA DE 3 
USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE, MEDINDO APROX 1540 X 
1815 MM (A X D), PESO TOTAL APROX 63,6 KG

4 1.61.04.0006.0 UN PONTO FINAL 12,000 898,33

ABDOMINAL DUPLO CONJUGADO, ESTRUTURA EM TUBOS 
DE AÇO CARBONO MEDINDO MIN 3.1/2 POL X 3,75 MM, 
2 POL X 2 MM, 1.1/2 POL X 1,50 MM E 1 POL X 1,50 MM, 
OBLONGO DE MIN 20 MM X 48 MM X 1,20 MM, CHAPAS 
DE AÇO CARBONO DE MIN 4,75 MM DE ESPESSURA, BAR-
RA CHATA DE MIN 2.1/2 POL X 1/4 POL, CHUMBADOR C/ 
FLANGE DE MIN 23 MM X 3/16 POL, CORTE A LASER C/ 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE MIN 5/8 POL X 
1.1/4 POL E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8 POL, 
HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE MIN 3/8 POL, 
ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES NO APARELHO, RESIS-
TENTE AS AÇÕES CLIMÁTICAS, PERMITE A PRÁTICA DE 2 
USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE, MEDINDO APROX 651 X 
1404 X 1688 MM (A X L X C), PESO TOTAL APROX 44 KG

5 161.04.0009.4 UN PONTO FINAL 12,000 665,00

BARRA DE ALONGAMENTO (ESPALDAR), ESTRUTURA EM 
TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3.1/2 POL X 
3,75 MM, 2 POL X 2 MM, 1.1/2 POL X 3 MM, 1.1/2 POL 
X 1,50 MM, CHAPAS DE AÇO CARBONO C/ NO MÍNIMO 
4,75 MM DE ESPESSURA, CHUMBADOR C/ FLANGE DE NO 
MÍNIMO 230 MM X 3/16 POL, CORTE A LASER C/ PARA-
FUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8POL X 
1.1/4 POL E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8 POL, 
HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 
3/8 POL, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS, PERMITE A 
PRÁTICA DE 2 USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE, MEDINDO 
APROX 2300 X 500 X 950 MM (A X L X C), PESO TOTAL 
APROX 32,5 KG

6 161.04.0011.6 UN PONTO FINAL 11,000 6.363,63

BRINQUEDO 6 EM 1, 6 FUNÇÕES DISTINTAS SENDO ELAS 
GANGORRA C/ 2 ASSENTOS, BALANÇO VAI E VEM C/ 2 
ASSENTOS, ESCORREGADOR DE MADEIRA, BALANÇO C/ 1 
ASSENTO, CAVALINHO C/ 2 ASSENTOS E ÁREA DE RECRE-
AÇÃO APÓS SUBIDA EM ESCADA, ESTRUTURA EM MADEI-
RA ECOLÓGICA, RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS, 
PERMITE A PRATICA DE 12 USUÁRIOS SIMULTANEAMEN-
TE, MEDINDO APROX 2870 X 3700 X 4700 MM (A X L X C), 
PESO TOTAL APROX 250 KG 

Aracruz/ES, 18 de dezembro de 2015.

João Cleber Bianchi

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

ATA 003/2015
Publicação Nº 32756

 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 
003/2015

Processo 6.402/2015

PREGÃO ELETRONICO 129 /2015

Fornecedor MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRE-
LI ME

Endereço RUA AVN BRASILIA 461 0

Bairro SANTA CECILIA Cidade PAULINIA Estado SP Cep 
13140-344

Item Material Un. Marca Qtde Pr. Unitário

1 1.61.04.0008.6 UN GINAST/MODELO 12,000 820,00

ROTAÇÃO DIAGONAL, DUPLO CONJUGADO, ESTRUTURA 
EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ACABAMENTO C/ PINTURA 
A PÓ ELETROSTÁTICA E CORTES A LASER, C/ TUBOS DE 
AÇO CARBONO MEDINDO MIN 2 POL X 2 MM, 1 POL X 1,50 
MM, 3.1/2 POL X 2 MM, 3/4 POL X 1,50 MM, ROLAMENTOS 
DUPLOS, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS P/ FIXAÇÃO DO EQUI-
PAMENTO CHUMBADORES C/ FLANGE DE MIN 240 MM X 
1/4 POL, C/ PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, PARAFUSOS ALLEN 
DE AÇO, BOLA DE RESINA, TAMPÃO DE METAL ARREDON-
DADO, RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS, AUMENTA A 
MOBILIDADE DAS ARTICULAÇÕES E COTOVELOS, PERMI-
TE Á PRATICA DE 2 USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE, ME-
DINDO APROX 1460 X 940 X 1170 MM (A X L X C), PESO 
TOTAL APROX108 KG

2 1.89.01.0004.5 UN GINAST/MODELO 12,000 850,00

PLACA ORIENTATIVA FRENTE E VERSO, ESTRUTURA EM 
TUBO DE AÇO CARBONO MEDINDO MIN 3 POL X 1,5MM, 2 
POL X 1,5 MM, CHAPA 0,90 MM, 4,75 MM, SUPERFÍCIE C/ 
TRATAMENTO A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETI-
VA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL CO-
LORIDO C/ PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, 
PARAFUSOS ZINCADOS E ARRUELAS FIXADORAS, ORI-
FÍCIOS P/ A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MIN 37 CM 
ABAIXO DO CONCRETO, TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM 
METAL DE APROX 3 POLDE DIÂMETRO, ADESIVADA FREN-
TE E VERSO CONTENDO INSTRUÇÕES DE USO DOS EQUI-
PAMENTOS, ESPAÇO PARA O LOGOMARCA, INSTRUÇÕES 
DE ALONGAMENTO E INFORMAÇÕES DAS MUSCULATURAS 
TRABALHADAS EM CADA APARELHO, C/ MOLDURA TUBU-
LAR S/ QUINAS, MEDINDO APROX 3181 MM DE LARGURA 
X 2105 MM DE ALTURA X 60 MM DE ESPESSURA, PESO 
TOTAL APROX 59,8 KG.

Aracruz/ES, 18 de dezembro de 2015

João Cleber Bianchi

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
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AVISO CP Nº 04
Publicação Nº 32821

AVISO 

Município de Aracruz-ES, por meio da Comissão Perma-
nente de Licitação, torna público que a empresa PRG 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP reque-
reu seu direito de desempate, conforme Lei 123/2006, na 
CONCORÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2015, tendo sido conce-
dido o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de 
nova proposta.

Aracruz/ES, 18 de Dezembro de 2015.

Idelblandes Zamperlini

Presidente CPL

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS TP Nº 
24/2015

Publicação Nº 32822

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DA

TOMADA DE PREÇOS

Nº 024/2015

LICITANTES CLASSIFICADAS:

1ª classificada: MONTERAZZO CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA EPP;

3ª classificada: A.R. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP;

4ª classificada: NOVVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EI-
RELI EPP

LICITANTE DESCLASSIFICADA: -IMIGRAN CONSTRU-
TORA LTDA EPP; 

LICITANTE VENCEDORA:

-MONTERAZZO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.

Aracruz/ES, 18 de Dezembro de 2015.

Idelblandes Zamperlini

Presidente da CPL

CONTRATO Nº 224/2015
Publicação Nº 32823

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº 224/2015

Processo nº 16.077/2014.

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

Contratada: RV CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME.

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras 
externas, espaço educativo II na Escola Municipal Plurido-
cente Indígena na Aldeia de Irajá, localizada no Município 
de Aracruz. 

Valor: R$ 353.269,82 (trezentos e cinqüenta e três mil 
duzentos e sessenta e nove reais oitenta e dois centavos)

Prazo: 3.1 - O prazo de vigência do contrato fica fixado 
em 210 (duzentos e dez) dias, contados da assinatura do 
contrato.

3.2 - O prazo total para execução dos serviços fica fixado 
em 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.

Data da assinatura: 12/11/2015

Aracruz/ES, 18 de dezembro de 2015.

Acácia Gleci do Amaral Teixeira

Secretária de Educação

CONVÊNIO Nº 34/2015
Publicação Nº 32820

EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINAN-
CEIRA Nº 034/2015

Processo nº 10.180/2015.

Concedente: Município de Aracruz, representado pelo Se-
cretário de Turismo e Cultura.

Convenente: ASSOCIAÇÃO CÍRCULO COMUNITÁRIO SÃO 
BENEDITO DO ROSÁRIO – ACICOSBER.

Objeto: Cooperação financeira da Concedente à Conve-
nente para custear despesas provenientes da organiza-
ção e execução da “FESTA DE ENCONTRO DE BANDAS DE 
CONGO EM VILA DO RIACHO”, que será realizado nos dias 
25, 26 e 27 de Dezembro de 2015. 

Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Vigência: A partir da data de sua assinatura, com duração 
de 70 (setenta) dias, podendo tal prazo ser prorrogado 
através de Termo Aditivo, por expressa manifestação das 
partes. 

Data da assinatura: 16/12/2015.

Aracruz/ES, 18 de Dezembro de 2015.

Helder Tabosa Delfino

Secretário de Turismo e Cultura

DECRETO Nº 30446
Publicação Nº 32819

DECRETO Nº 30.446, DE 15/12/2015.

PRORROGA CONTRATO DE PROFISSIONAIS DA SECRETA-
RIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
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NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.994, DE 15/02/2007 
E Nº 3.374, DE 09/12/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos – Secreta-
ria de Administração e Recursos Humanos do Município de 
Aracruz, autorizada a PRORROGAR o término da contra-
tação dos Profissionais abaixo descritos, conforme Memo-
rando nº 556/2015-SEMSA:

Matr. Nome Cargo
Prorrogação

De: Até:

26272
Franciele 
Monteiro 
Loureiro

Farmacêutico 11/12/2015 20/02/2016

26351 Vinicius Crevelin 
Bermudes

PA – Médico 
Clínico Geral 22/12/2015 09/12/2016

26350 Gabriella Matos 
Pereira

PA – Médico 
Clínico Geral 22/12/2015 09/12/2016

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 11/12/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 15 de Dezembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA

Secretário de Saúde

DECRETO Nº 30453
Publicação Nº 32818

DECRETO Nº 30.453, DE 16/12/2015. 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESA-
PROPRIAÇÃO A ÁREA DE TERRAS QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CON-
FERE O ART 55, INCISO IX DA LEI ORGÂNICA DE ARA-
CRUZ – ES, E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 
6º DO DECRETO-LEI 3.365, DE 21/06/1941.

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de de-
sapropriação, nos termos do artigo 5º, alínea “i”, do De-
creto-Lei nº 3.365, de 21/06/1941, o direito dominial so-
bre a área de terra, a seguir individualizada, identificada e 
caracterizada:

1. PROPRIETÁRIO: FERNANDO ANTÔNIO FRIGINI E 
LOURDES CERRI FRIGINI

1.1-IMÓVEL: CARACTERÍSTICAS - “DIREITO DOMI-
NIAL”, sobre a área de terreno urbano medindo 315,67 
m² (trezentos e quinze metros e sessenta e sete centí-
metros quadrados), que será desmembrada de uma área 
maior, situada na Rodovia ES 124, Avenida Venâncio Flo-
res, Bairro Guaxindiba, nesta Cidade de Aracruz/ES, devi-
damente registrada no Cartório de Registro Geral de Imó-
veis desta Comarca de Aracruz/ES, sob o nº 11.147, pág. 
193, registrada sob o nº 01, matrícula 8508, Livro 2-AD, 
lavrada a fl. 107, conforme planta de situação e documen-
tação anexa ao Processo protocolado nesta Prefeitura Mu-
nicipal de Aracruz sob o nº 6531/2015.

Art. 2º A finalidade da presente desapropriação é a ade-
quação da largura de calçadas da obra de duplicação da 
Avenida Venâncio Flores, Bairro Guaxindiba, nesta cidade 
de Aracruz/ES a ser realizada por empresa contratada por 
esta municipalidade.

Art. 3º A presente desapropriação será promovida de for-
ma amigável ou judicial, pelo Poder Público Municipal, po-
dendo alegar urgência nos termos do art. 15 do Decre-
to-Lei nº 3.365, de 21/06/1941, para efeito de imediata 
imissão de posse.

Art. 4º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 
por conta de dotação orçamentária da Secretaria de Obras 
e Infraestrutura do Município de Aracruz, consignada no 
vigente orçamento desta Municipalidade na ordem de R$ 
79.618,85 (setenta e nove mil, seiscentos e dezoito reais 
e oitenta e cinco centavos).

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 16 de Dezembro de 2015. 

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 30456
Publicação Nº 32817

DECRETO Nº 30.454, DE 17/12/2015.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE 
MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO 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 - Secreta-
ria de Administração e Recursos Humanos do Município de 
Aracruz, autorizada a rescindir o contrato de trabalho, a 
pedido, da Senhora abaixo descrita: 

NOME MATR. CARGO A PARTIR EXERCÍCIO PROCESSO

Gilmara 
Moreira 
Martins

24320
Auxiliar de 
Serviços 
Gerais

14/12/15 SEMDS 17526/2015

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 14/12/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 17 de Dezembro de 
2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13536
Publicação Nº 32816

PORTARIA Nº. 13.536, DE 17/12/2015. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E O 
DISPOSTO NO ART. 118 DA LEI Nº 2.898/2006, CONSIDE-
RANDO O CONTIDO NO MEMORANDO Nº. 138/2015 - SST 
– SEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO PROCESSO 
Nº. 16454/2015.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Servidora REGIANY SILVA CALASSA-
RA, Matrícula 27250, o Adicional de Insalubridade de 20% 
(vinte por cento) sobre o vencimento da Servidora, a partir 
16/11/2015. 

Art. 2º O referido Adicional só será devido enquanto a Ser-
vidora estiver prestando serviços em condições insalubres, 
sendo certo que, cessando a insalubridade, extingue-se a 
obrigatoriedade do pagamento.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 17 de Dezembro de 2015. 

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

EIDMILSON ANTONIO GAMBARTI

Secretário de Administração

e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 13537
Publicação Nº 32815

PORTARIA Nº 13.537, DE 17/12/2015. 

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA 
DA FAMÍLIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
E NOS TERMOS DO ARTIGO 155, DA LEI Nº 2.898, DE 
31/03/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao Servidor ADEMILTON FRANCIS-
CO DA FELICIDADE, Matrícula nº 1098, 03 (três) dias 
de Licença para tratamento de saúde em pessoa da fa-
mília, de 02/12/15 a 04/12/2015, conforme Processo nº 
16792/2015. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 02/12/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 17 de Dezembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal
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RESOLUÇÃO CMDCA 086 DE 8/10/2015
Publicação Nº 32869

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ-CMDCA

Lei 3.172/2008.

Resolução CMDCA n° 086 de 08 de outubro de 2015.

Dispõe sobre renovação de inscrição e prestação contas 
de entidade.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente-CMDCA, do município de Aracruz, esta-
do do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, em As-
sembleia Ordinária, realizada no dia 8 de outubro de 2015,

Resolve

Art. 1º Aprovar a Renovação de Inscrição da Asso-
ciação Beneficente Recreativa Cultural Cristã – Fá-
brica da Esperança;

Art. 2º Aprovar Prestação de Contas (Convênio 
14.168/2014 – Processo 14.168/2014 da Associa-
ção Beneditina de Educação e Assistência Social – 
ABEAS – Recanto Feliz.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 8 de ou-
tubro de 2015.

Aracruz – ES, 8 de outubro de 2015.

ANGELA LUIZA PIZZETA ALTOÉ DOMENE

Presidenta do CMDCA

Resolução CMDCA 034/2014

RESOLUÇÃO CMDCA 087 DE 27/11/2015
Publicação Nº 32870

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ-CMDCA

Lei 3.172/2008.

Resolução CMDCA n° 087 de 27 de novembro de 
2015.

Dispõe sobre replanilhamento e aditamento de convênios 
de cooperação técnica e financeira de entidades.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente-CMDCA, do município de Aracruz, esta-
do do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, em 
Assembleia Ordinária, realizada no dia 27 de novembro 
de 2015,

Resolve

Art. 1º Aprovar o replanilhamento do Convênio de 
Cooperação Técnica e Financeira nº 029, Processo 
6.375/2015 no valor de R$ 37.000,00 da .

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 27 de no-
vembro de 2015.

Aracruz – ES, 27 de novembro de 2014.

ANGELA LUIZA PIZZETA ALTOÉ DOMENE

Presidenta do CMDCA

Resolução CMDCA 034/2014

RESOLUÇÃO CMDCA 088 DE 18/12/2015
Publicação Nº 32871

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ-CMDCA

Lei 3.172/2008.

Resolução CMDCA n° 088 de 18 de dezembro de 
2015.

Dispõe sobre renovação de inscrição de entidades e Proje-
to de entidades.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente-CMDCA, do município de Aracruz, esta-
do do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, em 
Assembleia Ordinária, realizada no dia 18 de dezembro de 
2015,

Resolve

Art. 1º Aprovar a Renovação de Inscrição das Enti-
dades:

I Centro de Orientação e Encaminhamento Profissio-
nal – COEP -012/2006;

II Associação Lar São Jose Raio de Luz – 007/1999;

Parágrafo único. Com validade de 04 anos, con-
forme preconiza o Artigo 7º da Resolução CMDCA 
049/2014.

Art. 2º Aprovar Plano de Trabalho e Projeto Técnico 
“Arte e Cultura” da Associação Beneditina de Edu-
cação e Assistência Social – ABEAS – Recanto Feliz 
– Processo 17.236/2015.
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Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 18 de de-
zembro de 2015.

Aracruz – ES, 18 de dezembro de 2015.

ANGELA LUIZA PIZZETA ALTOÉ DOMENE

Presidenta do CMDCA

Resolução CMDCA 034/2014

RESOLUÇÃO Nº 17/2015 - CÁRITAS DIOCESANA DE 
COLATINA

Publicação Nº 32862

RESOLUÇÃO N.º 17/2015

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACRUZ – CMSA, 
EM REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01 DE DE-
ZEMBRO DE 2015, NA SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

RESOLVE:

Art.1º- Aprovar o apoio financeiro a Cáritas Diocesana 
de Colatina para execução do Projeto Betânia, visando o 
atendimento a pessoas dependentes químicos do municí-
pio de Aracruz, Ibiraçu e João Neiva.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de 
dezembro de 2015.

Aracruz - ES, 01 de dezembro de 2015.

Herval Nogueira Júnior

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Aracruz.

Homologo a Resolução do Conselho Municipal de Saúde de 
Aracruz Nº 17 de 01 de dezembro de 2015.

Anderson de Paula Santos Pereira

Secretário Municipal de Saúde

serviço autônomo de Água e esgoto de araCruz

AVISO EDITAL RETIFICADO I DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 063/2015 

Publicação Nº 32852

AVISO EDITAL RETIFICADO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
063/2015 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, 
por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria 
SAAE-ARA 0206/2015, torna público para o conhecimento 
dos interessados, a publicação do EDITAL RETIFICADO 
I EXCLUSIVAMENTE para às microempresas, empresas 
de pequeno porte e microempreendedores individuais. 
O Edital estará à disposição dos interessados nos sites: 
www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.com.br. 

Maiores informações poderão ser obtidas através do te-
lefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: licitacao@
saaeara.com.br

Ressaltamos que tais alterações no EDITAL NÃO 
IMPLICAM no prazo de abertura das propostas, confor-
me segue:

----------------------------------------------------------------

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INVERSORES DE FREQUÊNCIA

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/12/2015 ás 
09h00min 

INICIO DA DISPUTA: 30/12/2015 ás 09h30min

----------------------------------------------------------------

PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS FREITAS

Pregoeira

http://www.saaeara.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
mailto:licitacao@saaeara.com.br
mailto:licitacao@saaeara.com.br
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Boa Esperança

Prefeitura

DECRETO 4084 HOMOLOGAÇÃO DO GGIM
Publicação Nº 32806

DECRETO Nº 4084/2015
DE 18/12/2015

HOMOLOGA O REGIMENTO INTERNO DO GABINE-
TE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL (GGIM) DO 
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - ES, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Boa Esperança, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições legais com amparo no inciso 
VIII do Artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, e,
Considerando o Decreto nº. 4003, de 19 de novembro de 
2015, que dispõe sobre a criação, administração, geren-
ciamento e atribuição do Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal (GGIM) e dá outras providências correlatas, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o Regimento Interno do Gabinete 
de Gestão Integrada Municipal (GGIM) do Município de Boa 
Esperança - ES, instituído pelo Decreto nº. 4003, de 18 de 
dezembro de 2015. 
Art. 2º. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) 
é uma instância colegiada de deliberação que opera por 
consenso, sem hierarquia e respeitando a autonomia das 
instituições que o compõem, visando colaborar com a Pre-
feitura de Boa Esperança, com fins de desenvolver, avaliar 
e monitorar os programas e ações estratégicas dirigidas à 
prevenção e controle da violência e criminalidade no Mu-
nicípio. 

Art. 3º. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) 
do Município de Boa Esperança, reger-se-á pelo Regimento 
Interno, parte integrante deste Instrumento, aprovado em 
Sessão Oficial de Instalação, realizada no dia 15 de de-
zembro de 2015, com a presença da maioria dos membros 
natos.

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

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO DE BOA ESPERANÇA, aos 18 
dias do mês de dezembro de 2015.

ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE
Prefeito

Registrado e Publicado na Data Supra.

EUDES ALEXANDRE MONTEVERDE
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

REGIMENTO INTERNO DO GABINETE DE GESTÃO

INTEGRADA MUNICIPAL – GGIM DE BOA ESPERAN-
ÇA - ES

TÍTULO I - DA DEFINIÇÃO, COMPETÊNCIAS, OBJE-
TIVOS E ORGANIZAÇÃO

CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS

Art. 1º - O Gabinete de Gestão Integrada Municipal – 
GGIM é órgão vinculado ao Gabinete do Prefeito de Boa 
Esperança - ES, criado pelo Decreto nº 4003/2015, de 19 
de novembro de 2015. Este é um espaço deliberativo e 
executivo que opera por consenso, sem hierarquia e res-
peitando a autonomia das instituições que o compõem, 
visando colaborar com o Executivo Municipal, no sentido 
de desenvolver, avaliar e monitorar os programas e ações 
estratégicas dirigidas à prevenção e controle da violência 
e criminalidade no município. 

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS

Art. 2º. O funcionamento do Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal - GGIM será norteado pelos princípios da ação 
integrada, da interdisciplinaridade e da pluriagencialidade, 
visando a definição coletiva das prioridades de ação. 

Art. 3º. Compete ao Gabinete de Gestão Integrada Muni-
cipal: 

I – Promover a articulação conjunta das diversas estraté-
gias de prevenção da violência, reforçando as potenciali-
dades na obtenção dos melhores resultados; 

II – Analisar as informações coletadas e armazenadas pe-
las instituições de Segurança Pública, assim como, receber 
e analisar as demandas provenientes do Conselho Muni-
cipal de Segurança, que se trata de instância meramente 
consultiva; 

III – Discutir conjuntamente os problemas, o intercâmbio 
de informações, a definição de prioridades de ação e a 
articulação dos programas de prevenção da violência no 
âmbito municipal; 

IV – Promover a integração sinérgica na efetiva prática 
dinâmica e regular de cooperação das relações e ações 
dos múltiplos órgãos das diferentes esferas governamen-
tais (municipal, estadual e federal) no município.

Art. 4º - Também é papel do GGIM desenvolver um plane-
jamento sistêmico entre as instituições envolvidas visando 
um trabalho cooperativo dirigido à prevenção e controle 
eficaz da violência e da criminalidade no município, de for-
ma a: 

I – Intensificar as políticas de ação integrada, articulando 
as metas de atuação dos diferentes órgãos de segurança 
pública municipal, estabelecendo planejamentos especia-
lizados à prevenção da violência, visando a redução dos 
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índices de criminalidade, por meio de discussões das ações 
estratégicas e/ou táticas no âmbito da segurança pública; 

II – Identificar os principais fatores que influem na cri-
minalidade e violência, a fim de propor, conjuntamente, 
soluções objetivando a implementação de ações preven-
tivas, bem como a modernização e qualificação da gestão 
do conhecimento; 

III – Fomentar o aperfeiçoamento dos órgãos integrantes; 

IV – Otimizar os recursos disponíveis; 

V – Monitorar e avaliar os resultados dos programas im-
plementados. 

CAPÍTULO III - DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º O GGIM será integrado por membros natos e mem-
bros convidados. 

Art. 6º O GGIM terá como membros natos: 

I. Prefeito Municipal; 

II. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores; 

III. Juiz de Direito da Comarca; 

IV. Promotor de Justiça da Comarca; 

V. Delegado Chefe da Delegacia de Polícia Civil; 

VI. Comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar;

VII. Comandante da 2ª Cia - 2º Batalhão de Bombeiro 
Militar;

VIII. Presidente do Conselho Municipal de Segurança – 
COMSEBE.

§ 1º Os titulares das secretarias municipais, da 
Procuradoria-Geral e da Coordenadoria Municipal de De-
fesa Civil também são considerados membros natos do 
GGIM.

§ 2º Cada órgão que compõe o GGIM poderá designar um 
suplente. 

§ 3º Poderão ainda participar, como convidados, outros 
dirigentes dos órgãos vinculados à área de segurança 
pública, por consenso dos membros natos, assim como 
aqueles que tiverem envolvimento com situação pontual a 
ser analisada na reunião. 

§ 4º É assegurada a participação de um representante 
indicado por cada um dos seguintes órgãos:

a) Defensoria Pública;

b) Conselho Tutelar;

c) OAB-ES;

d) Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL);

e) Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

f) Sindicato Patronal Rural;

g) Associações de Moradores;

h) Associações de Pequenos Produtores Rurais;

i) Igrejas.

§ 5º Os citados como convidados, quando participarem 
das reuniões, não terão direito a voto, em caso de decisão 
por este critério. 

§ 6º O GGIM preservará plenamente a autonomia e a 
identidade de seus membros, cujas decisões serão toma-
das por consenso. 

CAPÍTULO IV - DA ESTRUTURA

Art. 7º O Gabinete de Gestão Integrada Municipal disporá 
de uma Secretaria Executiva, composta pelos seguintes 
membros: 

I – Secretário Executivo; 

II – Assessor Executivo. 

Art. 8 º Caberá ao Prefeito ocupar o cargo de Presidente. 

Art. 9º O Secretário Executivo será indicado pelo Presi-
dente, a cada reunião, mediante o voluntarismo entre os 
membros natos para o exercício do cargo a cada encontro. 

Art. 10 O Assessor Executivo terá atividade subordinada 
ao GGIM e será exercido por livre indicação do Presidente. 

Art. 11 As funções dos membros do Gabinete de Gestão In-
tegrada Municipal não serão remuneradas a qualquer títu-
lo, sendo, porém, consideradas serviço público relevante. 

TÍTULO II - DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS

CAPÍTULO I - DA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 12 São atribuições do GGIM: 

I – Desenvolver e estimular a atuação conjunta dos órgãos 
que o compõem; 

II – Estimular estudos estatísticos e elaboração de relató-
rios específicos aos temas tratados; 

III – Identificar as áreas com maior taxa de criminalidade, 
bem como quais os tipos de crimes mais praticados e es-
tabelecer prioridades com base em análises estatísticas; 

IV – Articular de forma que torne mais ágil, eficaz e efi-
ciente a comunicação entre os órgãos de segurança públi-
ca do município; 

V – Executar as políticas de segurança pública do municí-
pio; 

VI – Incentivar programas de prevenção e repressão qua-
lificada da criminalidade; 

VII – Promover a interlocução dos órgãos de segurança 
pública para o planejamento e execução de ações integra-
das em situações emergenciais; 

VIII – Promover o aperfeiçoamento e a qualificação das 
instituições de segurança pública para a produção de es-
tatísticas a fim de manter constantemente atualizado o 
banco de dados destas instituições, visando diagnósticos e 
planejamentos futuros; 

IX – Identificar demandas e eleger prioridades, com base 
em diagnósticos; 
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X – Sugerir a adoção de políticas públicas, inclusive educa-
tivas, que possam refletir de forma positiva na prevenção 
da violência, envolvendo ações de órgãos públicos, parti-
culares e/ou não-governamentais; 

XI – Analisar informações oriundas dos diversos órgãos 
integrantes do sistema de Segurança Pública; 

XII – Criar indicadores que possam medir a eficiência da 
execução dos planejamentos. 

Art. 13 São atribuições do Presidente do GGIM: 

I – Orientar e controlar as atividades desenvolvidas do 
GGIM; 

II – Identificar, com os demais membros, temas priori-
tários para a segurança pública no município e constituir 
grupos de trabalho para analisar, propor estratégias e me-
todologias de monitoração dos resultados de ações relati-
vas a estes temas específicos; 

III – Incentivar a produção de indicadores criminais por 
meio de fontes alternativas às polícias (pesquisa de vitimi-
zação e outros); 

IV – Garantir um planejamento onde a inteligência e a es-
tatística trabalhem de forma integrada; 

V – Promover medidas destinadas ao cumprimento das de-
cisões; 

VI – Consolidar e manter o Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal.

Art. 14 São atribuições do Secretário Executivo do GGIM: 

I – Elaborar e acompanhar a pauta de trabalho do Gabi-
nete; 

II – Assessorar o Presidente nas reuniões, facilitando o 
andamento dos trabalhos e intermediando os membros 
presentes.

Art. 15 São atribuições do Assessor Executivo do GGIM: 

I – Disponibilizar o livro ata para registro e publicidade; 

II – Organizar, protocolar, preparar, expedir, disponibilizar 
e arquivar os documentos do GGIM; 

III – Coletar e sistematizar as informações produzidas pe-
las instituições, visando subsidiar as reuniões do GGIM; 

IV – Manter atualizados e organizados os manuais orga-
nizacionais e o acervo bibliográfico para o funcionamento 
do GGIM; 

V – Intermediar os contatos e intercâmbios de informa-
ções e procedimentos com os diversos órgãos públicos ou 
particulares, de interesse do GGIM; 

VI – Elaborar relatórios de atividades semestralmente. 

TÍTULO III - DAS REUNIÕES

CAPÍTULO I - DAS ESPÉCIES

Art. 16 As reuniões do Gabinete de Gestão Integrada Mu-
nicipal – GGIM serão: 

I – Ordinárias 

II – Extraordinárias 

Parágrafo único: As reuniões instalar-se-ão por maioria de 
seus membros natos. 

Art. 17 A cada reunião se fará rodízio na Secretaria Execu-
tiva e na direção dos trabalhos entre os membros natos. 

Art. 18 As decisões do Gabinete de Gestão Integrada Muni-
cipal serão tomadas por consenso de seus membros natos. 

CAPÍTULO II - DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS

Art. 19 As reuniões ordinárias serão realizadas mensal-
mente e convocadas pelo Secretário-Executivo, por meio 
de seu assessor com, no mínimo, 10 (dez) dias de ante-
cedência. 

Art. 20 As reuniões ordinárias terão o seguinte desenvol-
vimento: 

I – Abertura; 

II – Apreciação e aprovação da ata anterior; 

III – Leitura da pauta; 

IV – Pedido de inclusão de assuntos; 

V – Deliberação dos assuntos em pauta; 

VI – Assuntos Gerais; 

VII – Encaminhamentos; 

VIII – Encerramento. 

Parágrafo único: A ata da reunião anterior deverá ser en-
caminhada para os membros do GGIM juntamente com 
a convocação e pauta da reunião seguinte para análise, 
apreciação e aprovação prévia, conforme o inciso II deste 
artigo.

CAPÍTULO III - DAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

Art. 21 As Reuniões Extraordinárias ocorrerão por convo-
cação do Presidente, sempre que provocadas por qualquer 
um dos membros natos. 



21/12/2015 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 411

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 19

Parágrafo único – Dependendo da urgência, a convocação 
poderá ser imediata. 

Art. 22 Nas reuniões extraordinárias serão tratados exclu-
sivamente os assuntos pelos quais foram convocadas. 

Art. 23 Os procedimentos adotados nas reuniões extraor-
dinárias serão os mesmos previstos no Art. 20º deste Re-
gimento, no que couber. 

TÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES  
TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 24 Este Regimento poderá ser modificado total ou par-
cialmente, mediante proposta de um ou mais membros do 
Gabinete de Gestão Integrada Municipal.

Art. 25 Em função dos assuntos a serem tratados no GGIM, 
poderão ser também convidados representantes de outras 
instituições, órgãos e/ou representantes da sociedade civil. 

Boa Esperança (ES), 15 de dezembro de 2015.

PREFEITO DE BOA ESPERANÇA 

Romualdo Antônio Gaigher Milanese (Presidente)

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

Vereador Pedro Jose Dutra Sobrinho

JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL 

Dr. Charles Henrique Farias Evangelista

PROMOTOR DE JUSTIÇA CRIMINAL 

Dr. João Emmanoel Gagno Júnior

DELEGADO CHEFE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL

Dr. Líbero Penello de Carvalho Filho

COMANDANTE DO 2º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR

Ten. Cel. Sebastião Aleixo Santos Batista

COMANDANTE DA 2ª CIA – 2º BATALHÃO DE BOM-
BEIRO MILITAR 

Capitão BM Cristiano Malacarne

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

Manoel Messias da Silva

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNI-
CAÇÃO SOCIAL

Antônio Carlos da Silva

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Eudes Alexandre Monteverde

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Sedrik Vasconcelos Lopes

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E CIDADANIA

Inez Gaigher Milanese Vidal

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES

Sebastião da Rocha Lima

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Marcos Fernando Alves

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL

Josué da Rocha Verly

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO

Reginaldo Almeida de Aguiar

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TU-
RISMO

José Maria Rafalski

PROCURADORA-GERAL DO MUNICÍPIO

Rafaela Alves de Souza

COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Márcio Vittorazzi
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Castelo

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 182/2015 RO-
DRIGO MARIANI BRAVIM - ME

Publicação Nº 32779

CONTRATO Nº 182/2015
PROCESSO Nº 011164/2015
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 
CONTRATADO: RODRIGO MARIANI BRAVIM - ME.
PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente 
Contrato por 07 (sete) meses, com início em 01 de janeiro 
de 2016 e término em 31 de julho de 2016, conforme Art. 
57 da Lei nº 8666/93, tudo de acordo com o Processo Ad-
ministrativo nº. 011164/2015, oriundo da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Urbanos.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decor-
rentes da presente licitação correrão à conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Origem

0150011545200612.133 33903900000 739

Coleta, Transporte e 
Destinação Final dos 
Resíduos Sólidos 
Recolhidos no Muni-
cípio.

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS: Perma-
necem inalteradas as demais cláusulas constantes do 
contrato original.

Castelo-ES, 18 de dezembro de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Castelo

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2015 - 
GILSON ANTONIO DALFIOR - ME

Publicação Nº 32813

CONTRATO Nº 83/2015
PROCESSO Nº 011196/2015
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 
CONTRATADO: GILSON ANTONIO DALFIOR - ME.
PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente 
Contrato por 10 (dez) meses, com início em 01 de janeiro 
de 2016 e término em 31 de outubro de 2016, conforme 
Art. 57 da Lei nº 8666/93, tudo de acordo com o Proces-
so Administrativo nº. 011196/2015, oriundo da Secretaria 
Municipal de Educação.
DRECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorren-
tes da presente licitação correrão à conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Origem

0070011212200282.063 33903900000 120
Outros serviços 
de terceiros – 
Pessoa Jurídica

DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS: Permanecem 
inalteradas as demais cláusulas constantes do contrato 
original.

Castelo-ES, 10 de dezembro de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Castelo

CONTRATO Nº. 336/2015
Publicação Nº 32789

CONTRATO Nº 336/2015

PROCESSO Nº 009423/20115

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 

CONTRATADO: Centro de Ciências Agrárias da Uni-
versidade do Espírito Santo – CCA – UFES

OBJETO: O Objeto deste instrumento é a contratação 
de laboratório especializado em análise química e física 
de solos. A análise de solos de rotina básica (PH, Cálcio, 
Magnesio, Aluminio, Hidrogênio + Alumínio, Potássio, 
Sódio e Fósforo) e análise física granulométrica (Areia, 
Silte e Argila) a matéria orgânica (carbono orgânico total 
do solo) é para atendimento de 350 (trezentos e cinquen-
ta) Produtores Rurais do Município de Castelo, que rece-
bem assistência por intermédio de um convênio com o SE-
NAR, bem como parae demais produtores do Município. 
O contratado deverá proceder 03 análises (rotina básica, 
análise física granulométrica e matéria orgânica) durante 
o periodo de vigência do contrato. Tudo de acordo com o 
Processo Administrativo nº. 009423/2015, oriundo da Se-
cretaria Municipal de Agricultura.

PRAZO: A vigência do contrato será até 31 de dezembro 
de 2015 a partir da publicação em diário oficial.

VALOR: O valor global do presente contrato é de R$ R$ 
7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Dotação Orçamentária Elemento  
Despesa Ficha Origem

011001.2060600432.204 339039000000 0521

Secretaria de Agri-
cultura – Recur-
sos de Aplicação 

Vinculada

Castelo-ES, 18 de dezembro de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Castelo
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DECRETO Nº 14.264/2015
Publicação Nº 32809

DECRETO Nº 14.264, DE 18 DE DEZEMBRO DE 
2015.

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DE NOVO REGI-
MENTO INTERNO DO PLANO MUNICIPAL DE 
CASTELO – ES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da 
Lei Orgânica do Município de Castelo,

• Considerando o que consta no processo nº 
012471/2015, de 09 de novembro de 2015;

D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado o Novo Regimento Interno do 
Conselho do Plano Diretor Municipal, nos termos do 
Anexo que integra este Decreto.

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

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

GABINETE DO PREFEITO, 18 de dezembro de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DO PLANO 
DIRETOR MUNICIPAL DE CASTELO - ES

Capítulo I

Da Composição

Art. 1º O Conselho do Plano Diretor Municipal é o órgão 
criado pela Lei Complementar nº 002/2007, de 12 de Fe-
vereiro de 2007, composto por dezesseis Conselheiros ti-
tulares e seus respectivos suplentes, nomeados pelo Pre-
feito Municipal, dispostos da seguinte forma:

I-Um representante da Secretaria Municipal de Planeja-
mento e seu respectivo suplente; 

II- Um representante da Secretaria Municipal de Ação So-
cial e seu respectivo suplente;

III- Um representante da Secretaria Municipal de Obras e 
seu respectivo suplente; 

IV- Um representante da Secretaria Municipal de Educa-
ção e seu respectivo suplente; 

V- Um representante da Secretaria Municipal de Saúde e 
seu respectivo suplente; 

VI- Um representante da Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Meio Ambiente e seu respectivo suplente; 

VII- Dois representantes da Câmara Municipal de Castelo 
e seus respectivos suplentes; 

VIII- Dois representantes de Associações de Moradores 
da Macrozona Urbana e seus respectivos suplentes; 

IX- Dois representantes da Macrozona Rural e seus res-
pectivos suplentes; 

X- Um técnico em engenharia e/ou arquitetura e seu res-
pectivo suplente; 

XI- Um representante dos Portadores de Necessidades Es-
peciais e seu respectivo suplente; 

XII- Um representante da Associação Comercial e Indus-
trial de Castelo e seu respectivo suplente; 

XIII- Um representante das Organizações Não Governa-
mentais e seu respectivo suplente. 

§ 1º Os representantes advindos das Secretarias Munici-
pais e seus respectivos suplentes deverão ser indicados 
pelo Secretário Municipal da correlata pasta e a indica-
ção ratificada pelo Prefeito Municipal. Os representantes 
da Câmara Municipal e seus respectivos suplentes deverão 
ser indicados pelo Presidente da Casa Legislativa.

§ 2º Os demais representantes, bem como os suplentes, 
deverão ser indicados por seus respectivos órgãos e enti-
dades, devida e comprovadamente instituídos e legalmen-
te reconhecidos, sendo o indicante responsável por seu 
representante, conjuntamente ao CPDM, pelas ações do 
mesmo perante o Conselho ou em qualquer referência a 
este, principalmente em questões éticas.

I- A indicação de Conselheiro só terá validade se feita pelo 
representante legal do órgão ou algum membro designado 
expressamente para tal fim, por meio de Ofício direciona-
do ao CPDM, contendo os dados do indicante e indicado, 
bem como toda a documentação referente.

II-m casos onde haja mais de uma instituição pleiteando 
a mesma vaga no Conselho, a documentação referente ao 
procedimento eletivo que legitimou a escolha da institui-
ção indicada deve ser encaminhada ao CPDM, para que o 
preenchimento da vaga seja legítimo.

§ 3º- Em respeito ao art. 253, § 2º do PDM, a indicação 
como Conselheiro deverá ser acompanhada de documen-
tação que comprove a escolaridade necessária e o local de 
residência do Conselheiro.

§ 4º- Como o rol referenciado no caput obedece, taxati-
vamente, ao que versa o art. 253 do PDM, nos casos das 
representações apontadas nos art. 1º, VI e X, deste Regi-
mento, haverá, ao final de cada biênio, alternância entre 
as condições de titularidade e suplência dos respectivos 
Conselheiros.
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§ 5º- Os profissionais citados no art. 1º, X, deverão estar 
inscritos em seus respectivos órgãos representativos de 
classe profissional e ter suas indicações realizadas ou rati-
ficadas por tais órgãos.

Capítulo II

Do Mandato e da Estrutura

Art. 2º O mandato dos Conselheiros será de quatro anos.

Parágrafo único: Após o período de mandato, para nova 
ocupação da função de Conselheiro, deverá ser respeitado 
o intervalo de um ano, exceto em caso de indisponibilidade 
de indicação, certificada de forma expressa pelo indicante.

Art. 3º Na primeira sessão de cada biênio serão eleitos, 
dentre os Conselheiros Titulares, o Presidente, o Vice-Pre-
sidente, Primeiro e Segundo Secretários do Conselho, para 
mandato de dois anos, admitindo-se uma reeleição, sendo 
o voto secreto.

§ 1º Cada interessado deverá se candidatar aos cargos 
elencados no art. 3º, sendo que o registro de candidatura 
só será válido se realizado até o horário, legalmente es-
tabelecido e vigente, de funcionamento da Prefeitura Mu-
nicipal de Castelo - ES, vez que este deverá ser realizado 
junto ao Protocolo Geral da mesma Prefeitura, por meio de 
solicitação de candidatura a cargos do Conselho do Plano 
Diretor Municipal, contendo nome completo do Conselhei-
ro e cargo que pleiteia.

§ 2º A ordem de apuração se iniciará pelo cargo de Pre-
sidente, seguido de Vice-Presidente e Secretário. Haven-
do candidatura de algum dos Conselheiros a mais de um 
cargo, o ocupado será aquele que primeiro for declarado, 
podendo o eleito declinar deste em detrimento de algum 
outro superveniente somente se não for o único candidato, 
possibilitando, assim, a substituição imediata pelo próximo 
colocado. 

§ 3º Não havendo inscrição de nenhum candidato para 
algum dos cargos já mencionados, será encaminhado pela 
Presidência do CPDM, em exercício, Ofício ao Chefe do 
Executivo Municipal, solicitando ao mesmo que indique, 
dentre os Conselheiros, aqueles que ocuparão os cargos já 
citados, sendo que a indicação deverá ter a aprovação do 
CPDM, através de Resolução.

§ 4º Caso o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário do 
CPDM sejam candidatos a eleição ou reeleição, num mes-
mo pleito eletivo, a reunião na qual ocorrerem as eleições 
será presidida pelo Secretário Municipal de Planejamento, 
ou outro Secretário Municipal por este expressamente in-
dicado para representá-lo, preservando a lisura e transpa-
rência do procedimento.

§ 5º Após as verificações de praxe para o início das reu-
niões, bem como análise da documentação referente às 
candidaturas, o Presidente da reunião promoverá a cha-

mada dos Conselheiros para votação. Antes, promoverá 
a escolha de, no mínimo, dois conselheiros, Titulares ou 
Suplentes, não candidatos a cargos, para acompanhamen-
to dos trabalhos eleitorais, dos registros e contagem dos 
votos.

§ 6º Somente os Conselheiros Titulares poderão concorrer 
aos cargos mencionados. Vale reiterar que o Conselheiro 
Suplente não poderá substituir o Titular em situação ele-
tiva.

§ 7º Considerando o procedimento eletivo, os cargos men-
cionados no art. 3º são de natureza complementar em re-
lação à designação funcional do Conselheiro, para os que 
trabalham na Prefeitura Municipal de Castelo. Assim, é ne-
cessária fundamentação e devido processo administrativo 
para que uma possível situação referente à função profis-
sional principal torne inviável a ocupação do cargo pelo 
eleito.

§ 8º Em caso de empate, será eleito o Conselheiro mais 
idoso.

§ 9º Diferentemente dos casos relacionados às delibera-
ções do CPDM, no procedimento eletivo para a Mesa Dire-
tora todos os Conselheiros presentes à reunião pertinente 
terão direito de voto.

Art. 4º O Presidente, o Vice-Presidente e os Secretários 
serão eleitos por maioria absoluta de votos relativos aos 
Conselheiros votantes, presentes na reunião eletiva. 

§ 1º Realizada a eleição e contados os votos, os candida-
tos com maior número de votos serão declarados vence-
dores e automaticamente empossados.

§ 2º Em caso de impossibilidade de comparecimento, de 
manifestação ou a pedido fundamentado, a presidência da 
reunião poderá ser feita, no todo ou em parte de sua du-
ração, pelo Vice-Presidente, pelo 1º Secretário e pelo 2º 
Secretário, seguindo a ordem respectivamente descrita, 
em critérios de preferência.

§ 3º Havendo vacância de algum dos cargos da Mesa Di-
retora, deverá a substituição ser constada na pauta da 
primeira reunião após a formalização da vacância, com 
comunicação prévia aos Conselheiros, para que as candi-
daturas possam ser efetuadas. 

§ 4º Não havendo candidaturas, deverá o Presidente so-
licitar, em reunião, que algum Conselheiro se apresente 
para o cargo em vacância e, havendo apresentação de 
Conselheiro para o cargo, na mesma reunião, deverá ser 
deliberada a aceitação do mesmo e realizada a respectiva 
posse, se aceito o nome apresentado.

§ 5º - Em caso de destituição total da Mesa Diretora, de-
verá ser convocado um novo procedimento eletivo. 
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Capítulo III

Das atribuições

Art. 5º - As competências do Conselho, conforme art. 254 
da Lei Complementar nº 002/2007, de 12 de Fevereiro de 
2007, são as seguintes:

I- Acompanhar a implementação do Plano Diretor, anali-
sando e deliberando sobre questões relativas à sua apli-
cação;

II- Deliberar e emitir pareceres sobre proposta de altera-
ção da Lei do Plano Diretor;

III- Acompanhar a execução de planos e projetos de in-
teresse do desenvolvimento urbano, inclusive os planos 
setoriais;

IV- Deliberar sobre projetos de Lei de interesse da política 
urbana, antes de seu encaminhamento à Câmara Munici-
pal;

V- Gerir os recursos oriundos do Fundo do Plano Diretor 
Municipal;

VI- Monitorar a concessão de Outorga Onerosa do Direito 
de Construir e a aplicação da transferência do direito de 
construir;

VII- Aprovar e acompanhar a implementação das Opera-
ções Urbanas Consorciadas;

VIII - Acompanhar a implementação dos demais instru-
mentos urbanísticos;

IX- Zelar pela integração das políticas setoriais;

X- Deliberar sobre as omissões e casos não perfeitamente 
definidos pela legislação urbanística municipal;

XI- Convocar, organizar e coordenar as conferências e as-
sembleias territoriais;

XII- Convocar audiências públicas;

XIII- Elaborar e aprovar o regimento interno.

Parágrafo único. O CPDM promoverá a elaboração anual 
de proposta de alteração, atualização e regulamentação da 
Lei Complementar n. 002/2007, com base no art. 249, III 
c/c 251, I, e com o devido apoio já exposto nos arts. 256 
e 258, § 2º, do PDM. 

Art. 6º São atribuições do Presidente do Conselho: 

I- Representar o Conselho;

II- Solicitar ao Prefeito Municipal ou à instituição civil a 
substituição do Conselheiro titular ou suplente que, de-
vidamente convocado, deixar de comparecer sem justifi-
cativa a três reuniões consecutivas ou a cinco reuniões 
alternadas, num mesmo ano. 

III- Convocar, organizar a ordem do dia e presidir as reu-
niões do Conselho, cumprindo e fazendo cumprir este Re-
gimento; 

IV- Fixar prazo para vistas de documentos; 

V- Nomear grupos de trabalho, com base no art. 255 do 
PDM, para realizar estudos e/ou adotar providências julga-

dos relevantes para situações relativas ao PDM, com o de-
vido apoio já exposto nos arts. 256 e 258, § 2º do mesmo; 

VI- Tomar as providências cabíveis para implementar as 
deliberações do Conselho; 

VII- Requerer ao Chefe do Executivo Municipal substitui-
ção de Membro do Conselho que, indicado por uma Se-
cretaria Municipal, passa a desempenhar suas funções em 
outra Secretaria pertencente à Estrutura Administrativa do 
Município de Castelo. 

VIII- Proceder a abertura e o fechamento da Ata de reu-
nião.

IX- Verificar a validade procedimental e documental da com-
posição do Conselho, com base nos parágrafos do art. 1º.

X- Prestar informações, quando solicitado de forma rele-
vante, sobre o Fundo descrito no art. 262, do PDM.

XI- Convocar, de forma expressa, com recibo, seu subs-
tituto, nas ocasiões em que não puder exercer as atribui-
ções descritas anteriormente, bem como fundamentar a 
motivação.

Art. 7º São atribuições do Vice-Presidente do Conselho:

I- Substituir o Presidente do Conselho, exercendo todos 
os atos dispostos no art. 6º, sempre que convocado nos 
moldes do inciso XI, do mesmo artigo.

II- Auxiliar o Presidente do Conselho quando solicitado. 

Art. 8º São atribuições do Primeiro Secretário do Conselho:

I- Certificar-se que sejam efetuados os preparos e regis-
tros das reuniões do Conselho.

II- Despachar com o Presidente do Conselho na área de 
suas atribuições. 

III- Certificar-se que estejam sendo corretamente guar-
dados os livros, documentos e registros relativos às ativi-
dades do Conselho.

IV- Redigir e imprimir todos os documentos necessários 
para as reuniões.

V- Enviar os e-mails convocatórios e informativos aos 
membros do Conselho e às instituições, quando necessá-
rio.

VI- Produzir a Ata provisória durante as reuniões ou áudio 
que possibilite a feitura posterior da Ata definitiva e, após, 
fazê-la, coletar as assinaturas e remetê-las, por e-mail, 
aos Conselheiros.

VII- Convocar, de forma expressa, com recibo, seu subs-
tituto, nas ocasiões em que não puder exercer as atribui-
ções descritas anteriormente, bem como fundamentar a 
motivação. 

Art. 9º São atribuições do Segundo Secretário do Conselho: 

I- Substituir o Primeiro Secretário do Conselho, exercendo 
todos os atos dispostos no art. 8º, sempre que convocado 
nos moldes do inciso VII do mesmo artigo.



21/12/2015 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 411

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 24

II - Auxiliar o Presidente e o Primeiro Secretário do Con-
selho, quando solicitado.

Art. 10 São atribuições dos Conselheiros: 

I- Comparecer às reuniões do Conselho, conforme dispos-
to no art. 11, salvo motivo de força maior, expressamente 
justificado. 

II- Manifestar-se e votar todas a matérias submetidas ao 
Conselho. 

III Apresentar propostas; 

IV- Pedir vistas de documentos; 

V- Solicitar a inclusão prévia de matéria na ordem das 
reuniões, bem como, justificadamente, propor a discussão 
prioritária de assuntos de pauta. 

VI- Respeitar e zelar pelo cumprimento dos objetivos do 
PDM e das normas regimentais do Conselho. 

VII- Convocar, de forma expressa, com recibo, seu su-
plente, nas ocasiões em que não puder exercer as atribui-
ções descritas anteriormente, bem como fundamentar a 
motivação.

§ 1º A presença do Suplente na reunião supre a ausência 
do membro titular, para fins de funcionamento do Conse-
lho, podendo, neste caso, o Conselheiro suplente exercer 
todos os atos reservados ao titular. Todavia, o cômputo 
nominal de faltas é feito de forma normal, não substitutiva 
ou anulatória.

§ 2º Todos os Conselheiros respondem, solidariamente, 
pelos atos do Conselho. Em caso de desvinculação volun-
tária, a mesma somente poderá ser feita de forma ex-
pressa, mediante protocolo junto à Prefeitura Municipal de 
Castelo, com aposição de aceite da instituição que indicou 
o Conselheiro, representada pelo responsável legal.

§ 3º Devido ao caráter representativo do CPDM, todos os 
Conselheiros, além da legislação geral, estão sob a égide 
disciplinar das normativas específicas de seus órgãos. 

Capítulo IV

Das Reuniões

Art. 11 O Conselho do PDM reunir-se-á, ordinariamente, 
na terceira segunda-feira de cada mês, no horário de nove 
horas e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu 
Presidente ou por, no mínimo, um quarto de seus Conse-
lheiros titulares. 

§ 1° Sempre que possível, o local da reunião ordinária se-
guinte será marcado na reunião anterior, constando em Ata. 

§ 2° A duração de cada reunião não poderá exceder o pe-
ríodo de três horas consecutivas. 

§ 3° -O Secretário promoverá a verificação do quórum mí-
nimo necessário no horário previsto para o início da reu-
nião. Não existindo, promoverá a segunda chamada trinta 
minutos após o horário anterior, quando será verificada, 
novamente, a possibilidade ou não da realização da reu-
nião em relação ao quórum.

I- Após a primeira chamada, havendo quórum suficiente, 
a Presidência poderá iniciar a reunião a qualquer tempo.

II- A partir do início da reunião, havendo saída de Conse-
lheiros, para que não haja comprometimento das delibera-
ções será considerado o sistema de quórum diferenciado, 
sendo o mesmo representado pela maioria simples do nú-
mero de Conselheiros que permanecerem na reunião, num 
mínimo de cinco, tendo o Presidente voto de qualidade.

III - Em caso de falta de quórum, após a segunda cha-
mada, havendo a presença de titular e suplente de uma 
mesma representação, respeitando a ordem de chegada à 
reunião, o suplente poderá, extraordinariamente, a pedido 
da Presidência, para que se alcance o quórum suficiente, 
exercer poder deliberativo junto aos demais membros do 
Conselho. (VETADO).

§ 4° Para as Reuniões será obrigatório, no instrumento 
convocatório, a identificação da pauta específica a ser de-
batida naquela reunião, bem como o nome dos convocan-
tes, em caso de extraordinária. Poderão ser inseridas nes-
sa pauta questões pendentes, não resolvidas em outras 
reuniões, desde que finda a pauta principal.

§ 5° A Secretaria do CPDM deverá, com antecedência limi-
te de dez dias em relação à data da reunião, enviar a pauta 
com a ordem dos assuntos principais. Assuntos poderão 
ser indicados para compor a pauta até cinco dias antes da 
reunião e, finda a pauta específica, a qualquer momento, 
inclusive na reunião.

I- A Presidência, de ofício ou a pedido de qualquer Conse-
lheiro, no caso de assunto suscitado em reunião, que não 
esteja na pauta, poderá decidir por tratar do mesmo na 
próxima reunião, sendo que, neste caso, a presença do 
assunto na pauta é obrigatória.

§ 6° Havendo feriado na terceira segunda-feira do mês, a 
reunião será transferidaautomaticamente para o primeiro 
dia útil posterior, desde que haja disponibilidade do local 
onde acontecem as reuniões.

Art. 12 Em complemento ao art. 11, a Secretaria do CPDM 
promoverá a convocação dos Conselheiros, por endereço 
eletrônico (e-mail), nos seguintes moldes:

I- Para Reuniões Ordinárias, serão enviados, para os 
e-mails dos Conselheiros representantes e seus Órgãos de 
Representação, com antecedência mínima de cinco dias 
úteis, o termo de convocação, contendo local, data e ho-
rário da reunião, e a descrição dos assuntos constantes na 
pauta.
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II- Para Reuniões Extraordinárias, serão enviados, para 
os e-mails dos Conselheiros representantes e seus Órgãos 
de Representação, com antecedência mínima de dois dias 
úteis, o termo de convocação, contendo local, data e ho-
rário da reunião, e a descrição dos assuntos constantes na 
pauta, em especial os tópicos mencionados no art. 12, § 4º.

§ 1° Será mantido, pela Secretaria do CPDM, um cadas-
tro permanente, contendo os dados pessoais dos Conse-
lheiros. É de responsabilidade do Conselheiro informar à 
Secretaria do CPDM, expressamente, qualquer alteração 
em relação a tais dados, para que os mesmos possam ser 
constantemente atualizados, sendo que estes serão os uti-
lizados para as convocações e comunicações.

§ 2° É obrigatório a todo Conselheiro a resposta ao e-mail 
de convocação, bem como às comunicações do CPDM, ver-
sando sobre o recebimento do mesmo, bem como a infor-
mação, à Secretaria do CPDM, sobre o não recebimento de 
convocações ou comunicações.

Art. 13 As Reuniões do CPDM, conforme art. 11, § 3º, 
somente poderão ser plenamente eficazes com a presen-
ça de, no mínimo, nove dos seus membros efetivos ou 
respectivos suplentes, com exceção prevista no inciso III. 
Mesmo não havendo quórum, será feito o registro da Reu-
nião, com indicação dos presentes.

§ 1° Na falta de quórum, haverá o acúmulo de tópicos para 
a pauta subsequente. Aos presentes é facultada a inserção 
de tópicos ou ponderações para futura deliberação, desde 
que apresentados somente em memoriais.

§ 2° Não terão validade quaisquer atos, exceto os descri-
tos no parágrafo anterior, ocorridos em Reuniões em que o 
quórum não resulte suficiente.

Art. 14 A deliberação ou votação de qualquer matéria, 
constante na pauta da reunião, poderá ser adiada, por 
uma vez, mediante solicitação devidamente justificada 
e após deliberação e decisão do Conselho. A matéria em 
questão deverá, compulsoriamente, ser analisada na reu-
nião subsequente.

§ 1º As matérias serão levadas ao Conselho quando proto-
coladas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cas-
telo, Setor que promoverá a confecção do processo e seu 
posterior encaminhamento à SEMPLAN que, por sua vez, 
direcionará o mesmo à Presidência do Conselho do PDM, 
que promoverá, junto à Secretaria do CPDM, as providên-
cias necessárias para o ingresso na pauta da reunião, nos 
prazos adequados. 

§ 2º Quando constatado pela Presidência do CPDM a re-
messa, ao Conselho, de Processos que não sejam atinen-
tes às deliberações neste ocorridas, poderá o Presidente 
despachar, de forma devolutiva, com justificativa, sobre 
a questão. Neste caso, a presidência deverá informar, por 
nota informativa, via e-mail, o motivo da devolução do 
Processo sem inclusão em pauta.

Art. 15 Conforme art. 253, § 4º, do PDM, as decisões do 
Conselho serão tomadas por dois terços dos votos favorá-
veis, não se computando as abstenções, cabendo ao Presi-
dente, em caso de empate, o voto de desempate. 

§ 1º As votações serão sempre abertas. 

§ 2º O Conselheiro poderá abster-se de votar, desde que 
justifique sua motivação.

§ 3º O Conselheiro que considerar-se impedido de votar 
deverá manifestar-se sobre o impedimento, justificando-o, 
sendo, ainda, permitido aos demais Conselheiros e 
a qualquer dos presentes em reunião, a arguição de 
suspeição em relação a qualquer Conselheiro, desde 
que seja apresentado, através de memoriais, a devida 
justificativa.

I- Arguida a suspeição, no caso do § 3º, deverá ser feita 
a leitura da mesma e deliberação pelos demais Conselhei-
ros sobre sua aceitação. Caso aceita a suspeição, fica o 
Conselheiro relativo impedido de deliberar sobre o tema 
referente. 

II- Em casos em que o Conselheiro tenha participado de 
quaisquer atos, por meio de opiniões, manifestações opi-
nativas, emissão de pareceres, apontamentos técnicos ou 
similares, participativa ou exclusivamente, constantes em 
Processos apreciados pelo CPDM, é compulsória sua ma-
nifestação de impedimento. Se a mesma não for feita pelo 
Conselheiro, deverá ser feita, ex officio, pelo Presidente, 
de forma justificada. 

Art. 16 Os assuntos tratados e as deliberações resolvidas 
em cada reunião serão registrados em Ata, a qual será, 
primeiramente, após edição pela Secretaria do CPDM, en-
viada por e-mail para todos os membros do Conselho. A 
mesma Ata deverá ter sua aprovação ratificada, no má-
ximo, na reunião subsequente, devendo conter posições 
adotadas nas deliberações, com seus respectivos votan-
tes, abstenções com suas respectivas motivações e de-
mais comentários relevantes que ocorrerem nas reuniões.

§ 1º Os Conselheiros terão até o quinto dia útil, anterior a 
cada reunião, para realizar suas manifestações em relação 
às inconformidades com os conteúdos apresentados em 
relação à Ata. Não havendo ressalvas, será considerado 
como aceito o inteiro teor da Ata anexada ao e-mail rela-
tivo.

§ 2º Primando pelo exemplar e dinâmico funcionamento 
das reuniões do CPDM, quaisquer considerações contrá-
rias ao conteúdo das Atas enviadas por e-mail deverão 
ser apresentadas em resposta ao mesmo e-mail ou, ain-
da, mediante protocolo na Sede da Prefeitura Municipal de 
Castelo - ES, respeitando o prazo já exposto no parágrafo 
anterior.

§ 3º Para maior celeridade de publicação e efetivação das 
Resoluções do CPDM, logo que editada, a Ata será disponi-
bilizada, por e-mail, para todos os membros do Conselho. 
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Aqueles que, de plano, não encontrarem pontos a serem 
modificados e concordarem com o inteiro teor da Ata po-
derão, prontamente, assinar a mesma.

Art. 17 Das atas constarão: 

I - Dia, mês, ano, local e hora de abertura, encerramento 
e demais atos da reunião; 

II - Nome dos Conselheiros e demais pessoas presentes; 

III - Resumo das matérias incluídas na ordem do dia; 

IV - Conteúdo das discussões; 

V - Resoluções e resultados de votações; 

VI - Menção dos nomes dos Conselheiros que tiveram voto 
vencido, se requerido.

§ 1º As Atas produzidas, primariamente, em áudio e ar-
mazenadas em arquivo digital, após a devida aprovação, 
deverão ser impressas e assinadas pelos Conselheiros 
cujos nomes constem como presentes na mesma. Após 
digitalização da lista de presença, a mesma deverá ser 
anexada, juntamente à Ata, e cópias digitais deverão ser 
encaminhadas a todos os membros do CPDM, bem como 
cópias deverão ser enviadas ao Chefe do Executivo Muni-
cipal, ao Secretário Municipal de Planejamento e ao Minis-
tério Público da cidade de Castelo - ES.

§ 2º Ao final de cada reunião será elaborada a respectiva 
Resolução, contendo as decisões referentes às delibera-
ções, devendo a mesma ser assinada pelos presentes no 
mesmo ato. Não cabe, ao Conselheiro signatário da Reso-
lução, reclamação ou recurso sobre sua decisão constante 
à mesma e ratificada; em via reflexa, tais impedimentos 
não se aplicam ao inteiro teor da Ata.

Capítulo V

Do Processo de Renovação do Conselho

Art. 18 No prazo de noventa dias, antes do término do 
mandato dos Conselheiros, a Secretaria do PDM solicitará, 
através de Ofício, bem como comunicará por e-mail, a in-
dicação dos representantes para a renovação do Conselho 
do PDM, estes especificados nos incisos do art. 1º deste 
regimento, fixando o prazo de trinta dias para o recebi-
mento dessas indicações. 

§ 1º A Secretaria do PDM, no prazo noventa dias antes do 
término do mandato dos Conselheiros, dará publicidade 
aos atos de renovação do CPDM, através de Edital afixado 
no Mural Oficial do Município, em um jornal de habitual 
circulação no Município de Castelo - ES, na rádio local ou 
em veículo de sonorização e através do site da Prefeitura 
Municipal, dando as principais informações. 

§ 2º Será concedido um prazo, de até trinta dias, para 
atualização do cadastro de entidades representativas de 
organizações comunitárias e representativas especificadas 
nos incisos VII a XIII do art. 1º do presente regimento. 

§ 3º A lista dos representantes indicados para a renovação 
do Conselho será encaminhada pela Secretaria do CPDM 
ao Gabinete do Prefeito, para nomeação dos titulares e 
suplentes através de Decreto do Executivo Municipal, a ser 
publicada, no máximo, quinze dias antes do término dos 
mandatos em vigor.

§ 4º Com atenção ao que criva o art. 2º deste Regimento, 
poderá o responsável pela indicação optar por manter o 
Conselheiro já atuante. A alternância entre titularidade e 
suplência não rompe o cômputo de tempo de atuação con-
secutiva, junto ao CPDM, do Conselheiro.

§ 5º Não poderão ser empossados indicados, pelo poder 
público municipal, que estejam sendo submetidos a qual-
quer tipo de Processo Administrativo Disciplinar.

Capítulo VI

Disposições Finais

Art. 19 - O pedido de alteração de qualquer matéria cons-
tante do presente Regimento Interno deverá ser encami-
nhado, pelo Conselheiro, como assunto de pauta de reu-
nião e deliberado pelo CPDM.

Art. 20 - Os casos omissos neste Regimento serão resol-
vidos, preferencialmente, pelos Conselheiros em reunião 
ou, havendo notória urgência, deliberados pelo Presidente 
do Conselho, ouvidos o Vice-Presidente e o Secretário, de-
vendo as resoluções serem aprovadas pelos demais Con-
selheiros. 

Art. 21 - Após edição e promulgação de legislação espe-
cífica, os membros do CPDM poderão receber gratificação 
provida com recursos do Fundo do PDM, respeitando a ve-
dação exposta no art. 262, § 2º, do PDM. No mesmo sen-
tido, os cargos eletivos do Conselho poderão ser, também, 
gratificados.

Art. 22 - Atenção especial deverá ser dada a assuntos re-
lativos aos arts. 103, parágrafo único; 109, parágrafo úni-
co; 128 e 128, parágrafo único; 133; 136, § 3º; 142; 151, 
parágrafo único; 157, § 2º; 163, parágrafo único; 173, § 
1º; 203; 213, parágrafo único; e 224, § 1º, todos da Lei 
Complementar nº 002/2007, pois nestes subsistem assun-
tos que carecem de pareceres, oitivas, decisões, permis-
sões, vedações e outros atos próprios do CPDM.

Art. 23 - É mantida pelo presente Regimento a tabela 
abaixo, apresentada no art. 24 de Regimento anterior, com 
os valores devendo ser reajustados pelos índices oficiais.
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CÓDIGO DISCRIÇAO DA VIAGEM VALOR

A

Ajuda de custo por Quilometro rodado 
ao Conselheiro da Região Macro Rural 
para deslocamento de sua residência 
até o local da reunião do Conselho do 
Plano Diretor Municipal ou a serviço 
deste, quando em solenidades ou 
reuniões ocorridas dentro do território 
do Município de Castelo.

R$ 0,60 

B

Diária de alimentação ao Conselheiro 
quando a serviço do Conselho do PDM 
em cidades localizadas na região do 
Estado do Espírito Santo 

R$ 40,00

C

Diária de alimentação e Pernoite ao 
Conselheiro quando a serviço do 
Conselho do PDM em cidades localizadas 
na região do Estado do Espírito Santo.

R$ 100,00

D

Diária de alimentação ao Conselheiro 
quando a serviço do Conselho do PDM em 
cidades localizadas em outras Unidades 
da Federação, excluindo do valor diário 
o meio de transporte necessário para o 
desempenho das atividades.

R$ 80,00

E

Diária de alimentação e pernoite 
ao Conselheiro quando a serviço 
do Conselho do PDM em cidades 
localizadas em outras Unidades da 
Federação, excluindo do valor diário o 
meio de transporte necessário para o 
desempenho das atividades.

R$ 200,00

F

Diária de alimentação destinada 
somente ao Conselheiro com residência 
na área rural do Município de Castelo, 
quando necessário sua participação em 
reunião cuja duração ultrapasse a 03 
horas de duração. (Base de cálculo = 
30% do valor estipulado na letra B da 
presente tabela)

R$ 16,00

Observações:

Os valores descriminados no campo E serão reduzidos em 
30% quando a cidade localizada em outro Estado Membro 
da Federação, estiver localizada fora da capital ou com 
quilometragem superior a 1.000km da sede do Município 
de Castelo-ES..

Os valores somente serão pagos pelo Executivo Municipal 
quando requerido pelo Conselheiro devidamente 
acompanhado da assinatura do Presidente ou Vice 
Presidente do Conselho do PDM.

Os valores que envolvam quilometragem serão 
automaticamente reajustados em virtude do aumento dos 
combustíveis, tendo como base o preço da gasolina comum 
e sobre ele aplicado o valor autorizado pelo Governo 
Federal. Já os valores de diárias serão reajustados de 
acordo com o índice aplicado para reajuste na tabela de 
diárias do Município de Castelo-ES.

§ 1º Havendo discrepância relevante entre os valores an-
tigos e os atuais, mesmo após o reajuste mencionado no 
caput do art. 24 mencionado, é facultado ao CPDM, por 
sua Presidência e após a devida deliberação, a apresen-
tação de uma nova tabela, com a mesma fundamentação.

§ 2º Realizada a feitura de nova tabela, nos moldes do 
§ 1º, após aceite do Executivo Municipal, o Decreto que 
consolida o exposto deverá, já em seu escopo, apresentar 
a alteração realizada no Regimento.

Art. 24 A Secretaria do CPDM deverá, sempre que hou-
ver Processo referente na pauta, informar aos titulares dos 
mesmos sobre quando o tal Processo será analisado em 
reunião, informando data, horário e local da mesma, ex-
ceto em caso justificado de impossibilidade de comunica-
ção. A comunicação poderá ser feita por Ofício, telefone ou 
e-mail e o registro deverá ser arquivado.

Art. 25 É reservado ao CPDM o mês de janeiro como pe-
ríodo de recesso, não podendo haver reuniões deliberati-
vas durante esse tempo.

Art. 26 Este Regimento entra em vigor na data de sua 
aprovação e revoga o conteúdo de qualquer outro ante-
riormente utilizado pelo CPDM de Castelo – ES, bem como 
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 18 de dezembro de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.265/2015
Publicação Nº 32810

DECRETO Nº 14.265, DE 18 DE DEZEMBRO DE 
2015.

RESCINDE CONTRATO DO SERVIDOR CIDICLEI 
TEIXEIRA NEVES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-
buição que lhe confere o artigo 53, Inciso I, da Lei Orgânica 
do Município de Castelo; Considerando o que consta no 
processo nº 013507/2015, de 03 de dezembro de 2015;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica rescindido, o Contrato nº 04.11394/2013, fir-
mado em 23 de julho de 2013, entre a Prefeitura Muni-
cipal de Castelo e o Sr. CIDICLEI TEIXEIRA NEVES, a 
partir de 25 de novembro de 2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 25 de novembro de 
2015.

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

GABINETE DO PREFEITO, 18 de dezembro de 2015.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 14.266/2015
Publicação Nº 32811

DECRETO Nº 14.266, DE 18 DE DEZEMBRO DE 
2015.

RESCINDE CONTRATO DA SERVIDORA ADRIANA 
D'OLIVEIRA RIZO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-
buição que lhe confere o artigo 53, Inciso I, da Lei Orgânica 
do Município de Castelo; Considerando o que consta no 
processo nº 013404/2015, de 02 de dezembro de 2015;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica rescindido, a pedido, o Contrato SEME Nº 001/ 
2014, firmado em 23 de julho de 2013, entre a Prefeitura 

Municipal de Castelo e a Srª. ADRIANA D'OLIVEIRA 
RIZO, a partir de 30 de novembro de 2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 30 de novembro de 
2015.

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

GABINETE DO PREFEITO, 18 de dezembro de 2015.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal

Colatina

Prefeitura

DECRETO 18.583/2015
Publicação Nº 32834

 DECRETO Nº 18.583, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015_. 

Abre crédito suplementar : 

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições e especialmente das 
que são conferidas pelo disposto na Lei nº 6.142, de 29 de 
dezembro de 2014 e tendo em vista o que consta no OF. 
SANEAR n.º 1194/2015-A, Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto o crédito suplementar da ordem de 
R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) em favor 
do SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEA-
MENTO AMBIENTAL - SANEAR, para reforço das dotações 
orçamentárias, a saber:

95.01.17.452.0026.2.224 – Operação e Manutenção 
de Serviços de Limpeza Urbana

3.3.90.30.00000 – Material de Consumo (Ficha 36 - 
20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR) ................
............................................................ R$ 24.000,00

3.3.90.39.00000 – Outros serviços de Terceiros (Ficha 41 
- 20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR) ...............
........................................................... R$ 100.000,00

TOTAL ...............................................R$ 124.000,00

Artigo 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito 
aberto no artigo primeiro, correrão por conta das anula-
ções nas dotações orçamentárias, a seguir discriminadas:

95.01.17.452.0026.2.224 – Operação e Manutenção 
dos Serviços de Limpeza Urbana

3.3.71.70.00000 – Rateio pela Participação em Consórcios 
(Ficha 34 - 20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR) ..
........................................................... R$ 124.000,00

TOTAL ...............................................R$ 124.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na presente data, 
revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 04 de de-
zembro de 2015.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 04 de dezembro de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete
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DECRETO 18.595/2015
Publicação Nº 32836

 DECRETO Nº 18.595, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015. 

Designa membros para compor o Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Colatinense de Economia 
Solidária CCDES:

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições e atendendo o disposto no 
artigo 9º da Lei n.º.6.210, de 31 de julho de 2.015, 

RESOLVE designar para compor o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Colatinense de Economia Solidária 
CCDES, para o biênio 2015/2016, os membros indicados 
pelas Entidades mencionadas, conforme se especifica:

REPRESENTANTES DO GOVERNO:

I – Representantes da Secretaria Municipal de Edu-
cação:

Titular: Renata Lucchi Pires

Suplente: Janice Soares Caliari

II – Representantes da Secretaria Municipal de As-
sistência Social, Trabalho e Cidadania: 

Titular: Ângela Aparecida da Silva Bragança 

Suplente: Erica da Silva Rebeiro Knupp

III – Representantes da Secretaria Municipal de Fi-
nanças:

Titular: Nadia Regina Roldi Passamani

Suplente: Yukie Ogura Altoé

IV – Representantes da Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Rural de Colatina.

Titular: Edina Silva de Abreu - Incaper

Suplente: Carlúcio José de Alcantra Soares - Incaper 

V – Representantes da Secretaria Municipal de Ad-
ministração 

Titular: José da Silva 

Suplente: Pablo Xavier Santana 

VI – Representantes Secretária Municipal de Desen-
volvimento Econômico e Turismo:

Titular: Kamilli Mendes de Oliveira

Suplente: Wilson Roberto Zipinotte Costa 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA:

I – Titular: Leucir Verônica Prado – Empreend. Econô-
mico Solidário Marias & Marias

Suplente: Ivanilda Pereira- Ass.Solidária de Mulheres 
Empreendedora -ASME

II – Titular: - Maria da Penha Alves Goldner - Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais 

Suplente: Maria Emilia Brumatti - Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais

III – Titular: Alessandra dos Santos – Ass. de Catado-
res Colatinenses de Mat. Recicláveis ASCOOR

Suplente: José de Melo – Ass. Colatinense de Artesa-
nato e Culinária 

IV – Titular: Antonio Domingos Morelato - Coop. de 
Crédito Rural e Interação Solidária do Noroeste Ca-
pixaba

Suplente: Ercílio Braum – Ass. de Prod. de Cascatinha 
do Pancas

V – Titular: Adriane Elisa Caetano Mendes - Lar Fabia-
no de Cristo 

Suplente: Raquel Tereza Coffler Galibert – Marista 

VI – Titular: Fábio Alexander Armand Teixeira – Ass. de 
Prod. de São Pedro Frio 

Suplente: Eliziane Sian Ribeiro – Empreend. Econ. So-
lidário Sabores e Saberes 

Este ato entra em vigor na presente data.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 14 de de-
zembro de 2015.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 14 de dezembro de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete
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DECRETO 18.597/2015
Publicação Nº 32837

 DECRETO Nº 18.597, DE 15 DEZEMBRO DE 2015 . 

Atualiza a Unidade Padrão Fiscal do Município de Co-
latina (UPFMC) instituída pela Lei Complementar n.º 
12, de 16 de dezembro de 1994 : 

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, nos termos do 
artigo 3º da Lei Complementar n.º 12, de 16 de dezembro 
de 1.994, com redação alterada pelo artigo 1º da Lei Com-
plementar n.º 15, de 12 de março de 1.995, e

Considerando o disposto no Parágrafo Único do artigo 1º 
da Lei Complementar n.º 024/2.002, que determina a 
atualização da UPFMC com base no menor índice IGP-M, 
IGP-DI, INPC ou IPCA;

Considerando que a última atualização da UPFMC deu-se 
em 09 de dezembro de 2014;

Considerando que o índice de atualização do IPCA foi o 
menor índice encontrado no período de dezembro de 2014 
a novembro de 2015;

Considerando a necessidade de atualização da UPFMC no 
que concerne a aplicação de sanções por transgressões a 
Legislação Municipal;

D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica fixado em R$ 101,57 (cento e um reais 
e cinqüenta e sete centavos) o valor da Unidade Padrão 
Fiscal do Município de Colatina (UPFMC).

Artigo 2º - O valor da Unidade Padrão descrito no artigo 
anterior servirá como referência para a aplicação de san-
ções por infrações à legislação tributária municipal, assim 
como para aquelas aplicadas em função do exercício do 
poder de polícia administrativa.

Parágrafo Único - Aplica-se a Unidade Padrão Fiscal do 
Município de Colatina (UPFMC) à tabela de multas cons-
tante do Anexo II, da Lei n.º 4.226, de 12 de fevereiro de 
1.996.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 15 de de-
zembro de 2015.

 

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 15 de dezembro de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete

LEI 6.263/2015
Publicação Nº 32827

 LEI Nº 6.263, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015 . 

Revoga os artigos 4º, seus parágrafos 1º e 2º e 5º 
da Lei nº 6.050, de 31 de dezembro de 2013, que 
autoriza a cobrança dos créditos da Fazenda Pública 
Municipal, através de protestos e dá outras provi-
dências:

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

Artigo 1º - Ficam revogados os artigos 4º, seus parágra-
fos 1º e 2º, e 5º da Lei nº 6.050, de 31 de dezembro de 
2013, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a enca-
minhar para cobrança e protesto extrajudicial os créditos 
da Fazenda Pública Municipal que se encontrarem inscritos 
na dívida ativa Municipal, fixa valor mínimo para cobrança 
judicial e dá outras providências”.

Artigo 2º - Permanecem inalteradas as demais disposi-
ções da Lei nº 6.050, de 31 de dezembro de 2013.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na presente data.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 10 de de-
zembro de 2015.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 10 de dezembro de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete 

LEI 6.264/2015
Publicação Nº 32830

 LEI Nº 6.264, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015 .

Revoga a Lei nº 6.198, de 17 de junho de 2015, que 
“autoriza a cessão de equipamentos/implementos, 
através de Contrato de Concessão de Uso, destina-
dos a Associação de Produtores Rurais de São Pedro 
Frio, neste Município” : 

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

Artigo 1º - Fica revogada, em seu inteiro teor, a Lei Mu-
nicipal nº. 6.198, de 17 de junho de 2015 que “autoriza 
a cessão de equipamentos/implementos, através de Con-
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trato de Concessão de Uso, destinados a Associação de 
Produtores Rurais de São Pedro Frio, neste Município.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na presente data.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 10 de de-
zembro de 2015.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 10 de dezembro de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete 

LEI 6.265/2015
Publicação Nº 32831

 LEI Nº 6.265, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015__. 

Dispõe sobre a proibição de venda direta ao consu-
midor de carne previamente moída 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 - Fica proibida a comercialização direta ao con-
sumidor de carne previamente moída, devendo os estabe-
lecimentos comerciais realizar a moagem de qualquer tipo 
de carne no ato da venda e na presença do consumidor, 
vedada a cobrança de acréscimo ou taxa. 

Artigo 2º - Não se aplica o disposto no art. 1º desta às car-
nes moídas industrializadas, desde que vistoriadas por ór-
gão competente e portando os devidos selos de qualidade.
Artigo 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente 
Lei quanto à forma de fiscalização e sanção.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando as disposições em contrario.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 10 de de-
zembro de 2015.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 10 de dezembro de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete. 

LEI 6.266/2015
Publicação Nº 32833

 LEI Nº 6.266, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015__. 

Proíbe o uso de equipamentos individuais de pro-
teção de trabalhadores em saúde fora do ambiente 
laboral:

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

Artigo 1º -Os equipamentos de proteção individual de tra-
balhadores em saúde ou instrumentos utilizados no aten-
dimento somente serão utilizados no ambiente laboral. 

Parágrafo único: As normas regulamentadoras definirão 
os equipamentos de proteção individual e os procedimen-
tos de higienização de equipamentos ou instrumentos uti-
lizados nos atendimentos à saúde.

Artigo 2º - A infração às disposições da presente lei acar-
retará ao responsável, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis, multa no valor de 02 (duas) UPFMC (Unidade Pa-
drão Fiscal do Município de Colatina).

Artigo 3º - A fiscalização do cumprimento do dispositivo 
desta Lei ficará a cargo do Poder Executivo, por meio do 
órgão competente

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor cento e oitenta dias 
após sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 10 de de-
zembro de 2015.

 

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 10 de dezembro de 2015.

Secretário Municipal de Gabinete. 
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Câmara muniCiPal

PORTARIA 166/2015
Publicação Nº 32835

PORTARIA Nº 116/2015

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara 
Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, eleito na 
forma da lei e usando de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 31, inc. XIV, da Resolução 
nº 96, de 16 de novembro de 1993 - Regimento Interno 
Cameral, CONSIDERANDO o falecimento do SR. HÉBER 
SÉRGIO MARTINS, Vereador com assento nesta Casa de 
Leis, ocorrido na noite do dia 16/12/2015, RESOLVE:

Art. 1º. – Determinar que não haverá expediente na Câ-
mara Municipal de Colatina – ES no dia 17/12/2015.

Art. 2º. – Comunicar que as atividades da Câmara Muni-
cipal de Colatina foram interrompidas às 18:00 hs do dia 
16 de dezembro de 2015 retornando a sua normalidade a 
partir das 12hs do dia 18 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Colatina/ES, 17 de Dezembro de 2015.

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente

PORTARIA Nº 1122015
Publicação Nº 32873

PORTARIA Nº 112/2015

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara 
Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito 
na forma da Lei, e usando de atribuições legais, em espe-
cial as contidas no Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 
96/93, de 16/11/93 - Regimento Interno Cameral, Resolve:

Art. 1º - Fica concedida a primeira progressão constante 
da Tabela do Anexo IV-A, da Lei Municipal nº 6.262, de 
04 de Dezembro de 2015, aos servidores efetivos LC 35, 
abaixo discriminados, tendo em vista terem os mesmos 
concluído a última avaliação do Estágio Probatório.

• Dalmo Eler Ramos – Auxiliar de Serviços Gerais – Ma-
trícula 433 – Nível I – para a Letra “B”;

• Eliani dos Santos Gomes – Auxiliar de Serviços Gerais 
– Matrícula 435 – Nível I – para a Letra “B”;

• Paulo Cesar Buzatto – Auxiliar de Serviços Gerais – 
Matrícula 438 – Nível I – para a Letra “B”;

• Flávio Martineli – Guarda Legislativo – Matrícula 436 – 
Nível II – para a Letra “B”;

• Amabili Capella de Souza – Telefonista – Matrícula 432 
– Nível III - para a Letra “B”;
• Maria Margareth Bergamaschi – Contador – Matrícula 
444 – Nível IX – para Letra “B”. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Colatina-ES., 15 de Dezembro de 2015

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA 

Presidente

PORTARIA Nº 1132015
Publicação Nº 32874

PORTARIA Nº 113/2015

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara 
Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito 
na forma da Lei, e usando de atribuições legais, em espe-
cial as contidas no Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 
96/93, de 16/11/93 - Regimento Interno Cameral, Resolve:

Art. 1º - Fica concedida a progressão funcional aos ser-
vidores efetivos, abaixo discriminados, no percentual de 
nove por cento, em conformidade com o que estabelece o 
Art. 3º, da Lei nº 5.757, de 10 de Agosto de 2011.

• Eliane Zovico Soella – Assistente Operacional Legisla-
tivo – Matrícula 025 – Carreira V – Letra “N”;
• Eliemar José Alves da Costa – Taquígrafo – Matrícula 
026 – Carreira IV – Letra “N”;
• Evilásio João Gatti – Assistente Operacional Legislativo 
– Matrícula 024 – Carreira V – Letra “N”;
• Maria José Frizera – Assistente Operacional Legislativo 
– Matrícula 022 – Carreira V – Letra “N”;
• Sélia Maria Dalapicola – Assistente Operacional Legis-
lativo – Matrícula 023 – Carreira V - Letra “N”;
• Telma Zamprogno Lorenzoni – Taquígrafo – Matrícula 
027 – Carreira IV – Letra “N”. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Colatina-ES., 15 de Dezembro de 2015

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA 

Presidente
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PORTARIA Nº 1142015
Publicação Nº 32875

PORTARIA Nº 114/2015 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara 
Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito 
na forma da Lei, e usando de atribuições legais, em espe-
cial as contidas no Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 
96/93, de 16/11/93 - Regimento Interno Cameral, 

Resolve:

Art. 1º - Fica concedido 30 (trinta) dias de férias regulares 
à servidora desta Casa, Sr.ª CRISTIANE SALUME MA-
RINO, ocupante do Cargo de Assistente Operacional, do 
quadro de provimento efetivo LC 35, da Câmara Municipal 
de Colatina, referente ao período aquisitivo 2014/2015, de 
04 de Janeiro de 2016 a 02 de Fevereiro de 2016. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Colatina-ES., 16 de Dezembro de 2015 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente

PORTARIA Nº 1152015
Publicação Nº 32876

PORTARIA Nº 115/2015

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara 
Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito 
na forma da Lei, e usando de atribuições legais, em espe-
cial as contidas no Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 
96/93, de 16/11/93 - Regimento Interno Cameral, 

Resolve:

Art. 1º - Fica concedido 30 (trinta) dias de férias regu-
lares aos servidores desta Casa, abaixo relacionados, do 
quadro de provimento em comissão da Câmara Municipal 
de Colatina, referente ao período aquisitivo 2014/2015, 
conforme segue.

• Carlos Alberto da Silva Carvalho – Assessor Parla-
mentar - de 04 de Janeiro de 2016 a 02 de Fevereiro de 
2016;

• Diones Rufino – Assessor Parlamentar - de 04 de Janei-
ro de 2016 a 02 de Fevereiro de 2016;

• Eliana da Penha Barcellos Martins – Chefe de Ga-
binete Parlamentar – de 04 de Janeiro de 2016 a 02 de 
Fevereiro de 2016;

• Erica Aparecida Caliari Andre – Assessor Técnico – de 
04 de Janeiro de 2016 a 02 de Fevereiro de 2016;

• Gisele Rosa Santana – Assessor Legislativo – de 04 de 
Janeiro de 2016 a 02 de Fevereiro de 2016;

• João Manuel Comério Vieira – Assessor de Imprensa 
– de 04 de Janeiro de 2016 a 02 de Fevereiro de 2016;

• Laila Brunela Mantovani do Nascimento – Assessor 
Legislativo - de 04 de Janeiro de 2016 a 02 de Fevereiro 
de 2016;

• Laureni dos Santos Bravo – Chefe de Gabinete Parla-
mentar - de 04 de Janeiro de 2016 a 02 de Fevereiro de 
2016;

• Marcos Rogério Amaro – Secretário de Gabinete Par-
lamentar - de 04 de Janeiro de 2016 a 02 de Fevereiro de 
2016;

• Maria Inez Mozer Mendes – Assessor Administrativo - 
de 04 de Janeiro de 2016 a 02 de Fevereiro de 2016;

• Otila Molino Sabadine – Assessor Jurídico - de 04 de 
Janeiro de 2016 a 02 de Fevereiro de 2016;

• Tatiane Pirschner Zouain Grobério – Assessor Jurídi-
co - de 04 de Janeiro de 2016 a 02 de Fevereiro de 2016;

• Thobias Ribeiro Pessoa – Coordenador de Controle 
Interno - de 04 de Janeiro de 2016 a 02 de Fevereiro de 
2016.

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

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

Colatina-ES., 16 de Dezembro de 2016

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente
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PORTARIA Nº 1172015
Publicação Nº 32877

PORTARIA Nº 117/2015 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara 
Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito 
na forma da Lei, e usando de atribuições legais, em es-
pecial as contidas no Inciso XX do Artigo 31 da Resolução 
nº 96/93, de 16/11/93 - Regimento Interno Cameral, Re-
solve:

Art. 1º - Fica concedido 30 (trinta) dias de férias regulares 
aos servidores desta Casa, abaixo relacionados, ocupantes 
do quadro de provimento efetivo da Câmara Municipal de 
Colatina, referente ao período aquisitivo 2014/2015.

• Eliane Zovico Soella – Assistente Operacional Legisla-
tivo - de 04 de Janeiro de 2016 a 02 de Fevereiro de 2016;

• Selia Maria Dalapicola – Assistente Operacional Le-
gislativo – de 04 de Janeiro de 2016 a 02 de Fevereiro de 
2016.

• Telma Zamprogno Lorenzoni – Taquígrafo – de 04 de 
Janeiro de 2016 a 02 de Fevereiro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Colatina-ES., 16 de Dezembro de 2015 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente

Domingos Martins

Prefeitura

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E 
VENDA N° 047/2015.

Publicação Nº 32786

1° Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda n° 
047/2015.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
POSTO SERRA VERDE.

Objeto: Revisão de preços no Contrato de Compra e 
Venda nº 047/2015.

Domingos Martins-ES, 18 de dezembro de 2015.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito Municipal

CONVÊNIO N° 011/2015
Publicação Nº 32761

CONVÊNIO N° 011/2015

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS DE DOMINGOS MARTINS – APAE.

Objeto: Constitui objeto do presente convênio a coope-
ração financeira para custeios de despesas objetivando o 
pagamento de profissionais que trabalharão com progra-
mas sócioassistenciais, bem como, materiais de consumo 
destinados ao atendimento às pessoas com deficiência in-
telectual e/ou múltipla.

Prazo: 18/12/15 a 31/12/16.

Valor: R$ 34.069,63

Domingos Martins-ES, 18 de dezembro de 2015.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito Municipal
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Guarapari

Prefeitura

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 5936/2015
Publicação Nº 32854

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 5936/2015

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Sub gerência de Postura, vem através do presente 
edital dar ciência à empresa REI DAS LAJES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ: 04.553.346/0001-78, do Auto 
de Infração supracitado. Autuada em 20 UFMG por colocar 
publicidade indevida nos postes públicos do município, a 
mesma deverá retirar toda a publicidade em toda a cidade 
no prazo de 72 (setenta e duas) horas. O não cumpri-
mento acarretará em multas dobradas por reincidência e 
inscrição em Dívida Ativa. A multa não desobriga o infrator 
do cumprimento da exigência que a houver determinado. 
Presumir-se-á cientificada a empresa após o prazo de 10 
(dez) dias contados da data de publicação. 

Guarapari, 18 de dezembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro

Secretária Municipal de Fiscalização

RESULTADO PP 110 REABERTURA 104, 117, 122
Publicação Nº 32788

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, TORNA PÚBLICO QUE O RE-
SULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO PARA 
ME E EPP Nº 104/2015 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO D ECORTE E COS-
TURA, PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, 
PROCESSO Nº 9824/2015, FOI DESERTO, E MARCA REA-
BERTURA para o dia 26/01/2016 as 09h30. Solicita-
ção de edital através do e-mail: copel@guarapari.es.gov.br

RENATA RETORE MORENO DE OLIVEIRA

PREGOEIRA

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, TORNA PÚBLICO QUE O 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO 
PARA ME E EPP Nº 117/2015 - OBJETO: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LAN-
CHES E ENTREGA DAS MERCADORIAS E PRODUTOS, 
PARA ATENDER AO UPA 24 HORAS, PROCESSO Nº 

15.689/2015, FOI DESERTO, E MARCA REABERTURA 
para o dia 08/01/2016 as 14h00. Solicitação de edital 
através do e-mail: copel@guarapari.es.gov.br 

RENATA RETORE MORENO DE OLIVEIRA

PREGOEIRA

PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO PARA ME E EPP 
Nº: 122/2015 – PROCESSO Nº 8676/2015.

ABERTURA: 12/01/2016 às 13h30. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – PES-
SOA JURÍDICA QUALIFICADO PARA MINISTRAR 
AULA DE INGLÊS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS.

Solicitação de edital através do e-mail: copel@guarapari.
es.gov.br 

RENATA RETORE MORENO DE OLIVEIRA

PREGOEIRA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2015 – processo nº 
21.694/2015 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEI-
ÇOES TIPO SELF-SERVICE NA UPA 24 HORAS, ME-
DIANTE CESSÃO DE UDO DE ÁREAS PRÓPRIAS, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE 
OBRA. VENCEDOR: COZISUL ALIMENTAÇÃO COLETI-
VA - EIRELI - Lote ÚNICO - R$ 385.440,00 (Trezentos e 
oitenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais).

RENATA RETORE MORENO DE OLIVEIRA

PREGOEIRA

SEMA - TERMO PERMISSÃO
Publicação Nº 32878

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO PRECÁRIO Nº 
001/2015

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, pessoa jurídica de direi-
to público interno, inscrito no CNPJ Nº 27.165.190/0001-
53, com sede na Rua Alencar Morais Resende, nº 100, 
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Bairro Jardim Boa Vista, Cidade e Comarca de Guarapari, 
Estado do Espírito Santo, neste ato representado pelo Ex-
celentíssimo Senhor Prefeito Municipal, , ORLY GOMES 
DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Cédula de 
Identidade nº 330.709 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 
342.924.467-68, residente e domiciliado na Avenida Beira 
Mar, s/nº – Praia do Morro – Guarapari, Estado do Espírito 
Santo, doravante denominado PERMITENTE, em confor-
midade com o Decreto Federal sob o Nº 4340/2002 e em 
especial consonância com a Lei Municipal Nº 2.790/2007 
que denomina PARQUE NATURAL MUNICIPAL “MORRO DA 
PESCARIA” a área de formação vegetacional caracterizada 
de Mata Atlântica, com fragmentos florestais remanescen-
tes da mata original, em vários estágios de recuperação, 
com vegetação rupestre, com área de 127,17 hectares 
no Município de Guarapari, com a deliberação de Grupo 
Gestor do Parque Natural Municipal Morro da Pescaria e 
o Edital de Convocação Nº 033/2015, autuado no Proces-
so Administrativo sob o nº 19.909/2015 , OUTORGA o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO PRECÁRIO 
DO MÓDULO DENOMINADO LANCHONETE, localizado 
no Parque Natural Municipal Morro da Pescaria - Praia do 
Morro, Guarapari, Estado do Espírito Santo - criado pela 
Lei Municipal Nº 2.790/2007, constituído por 110 m² de 
área construída considerada sua cobertura e pátio , à per-
sonalidade jurídica MARCOS ANTONIO GOMES, estabe-
lecida na Avenida Oceânica , nº 55, Bairro Praia do Morro, 
CEP: 29.216-080, neste Município, inscrita no CNPJ sob o 
nº 23.665.893/0001-90, neste ato representada por seu 
titular, o senhor MARCOS ANTONIO GOMES, brasileiro, 
empresário, portador da Cédula de Identidade sob o nº 
95682 SSP-ES, inscrito no CPF sob o nº 035.891.057-98, 
residente e domiciliado na Avenida Oceânica, nº 55, Bairro 
Praia do Morro, CEP: 29.216-080, Cidade e Comarca de 
Guarapari, Estado do Espírito Santo, doravante denomina-
do PERMISSIONÁRIO, pelo prazo de 17 (dezessete) 
meses prorrogáveis por igual período, contados a par-
tir da assinatura do presente Termo, bem como os demais 
dispositivos estabelecidos na legislação Federal, Estadual 
e Municipal aplicada à espécie, ficando o Permissionário 
obrigado a cumprir integralmente os dispositivos constan-
tes do referido instrumento público disciplinado pela Lei 
Orgânica do Município de Guarapari.

Neste ato, o PERMISSIONÁRIO, representado na forma 
de seu contrato social, declara possuir pleno conhecimento 
do teor do Edital de Convocação Nº 033/2015, aceitando 
todos os seus termos e condições. 

O presente Termo de Permissão, lavrado aos 18(dezoito) 
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, em 
03 (três) vias de igual teor, as quais seguem assinadas 
por seus signatários devidamente representados na forma 
prevista em Lei. 

Guarapari(ES), 18 de dezembro de 2015.

ORLY GOMES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

MARCOS ANTÔNIO GOMES

PERMISSIONÁRIO

SEMED - CONVOCAÇÃO 3º COLOCADO PERP 122/ 
2015

Publicação Nº 32785

RESULTADO DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO DO 
3ª COLOCADO

O Município de Guarapari/Secretaria Municipal da 
Educação, por meio de sua pregoeira, torna público o 
resultado de habilitação do PREGÃO ELETRÔNICO 
REGISTRO DE PREÇO Nº. 122/2015, que visa à 
aquisição de utensílios de cozinha, equipamentos in-
dustriais, móveis e eletrodomésticos, em atendimento a 
Secretaria Municipal da Educação-SEMED. A empresa D&D 
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME arrema-
tante em 2º lugar no LOTE 01 e 03 e a empresa WFL 
DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA-ME arrematante 
em 2º lugar no LOTE 04, não entregaram os documentos 
habilitatórios e a proposta atualizada, no prazo estipula-
do no edital, sendo desclassificadas. Fica convocada a 3ª 
COLOCADA DO LOTE 01: ERGO MOBILI INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA; LOTE 03: RM MÓVEIS 
E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME e 
LOTE 04: D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS 
LTDA-ME, a apresentarem seus documentos de habilita-
ção, amostras e proposta atualizada no prazo estipulado 
no edital. 

Guarapari/ES, 18 de dezembro de 2015.

Layza Nunes de Barros Vieira

Pregoeira - SEMED

SEMED - RESULTADO PP 100/2015
Publicação Nº 32771

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2015

PROCESSO Nº 13314/2015

O Município de Guarapari/Secretaria Municipal da Educação, 
por meio de sua pregoeira oficial, torna público o resulta-
do final do Pregão Presencial nº. 100/2015, que visa a 
contratação de empresa especializada em fornecimento e 
instalação de vidros (temperado e incolor), para serem re-
postos nas Escolas e CEMEIS Municipais, em atendimento 
a Secretaria Municipal da Educação - SEMED, sagrando-
se vencedora do certame a empresa LUBE COMÉRCIO 
E SERVIÇOS DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIOS LTDA 
- ME, no lote único no valor global de R$ 51.588,00 
(cinquenta e um mil e quinhentos e oitenta e oito 
reais). Informa ainda, que os licitantes abriram mão do 
direito de interpor recurso. 

Guarapari, 18 de dezembro de 2015.

Layza Nunes de Barros Vieira

Pregoeira Oficial
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instituto de PrevidênCia dos servidores do muniCíPio de guaraPari

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP - 
RESOLUÇÃO N.º 006/2015

Publicação Nº 32848

RESOLUÇÃO CMP N.º 006/2015

Dispõe sobre a aprovação da Política de Investimen-
tos do IPG, relativo ao Exercício Financeiro de 2016.

O Presidente do Conselho Municipal de Previdência 
de Guarapari, no uso de suas atribuições e competência 
conferidas pela Lei n.º 2.542/2005, c/c com os termos do 
Decreto Municipal n.º 169/2006.

RESOLVE:

Art. 1.º – Aprovar a Política de Investimentos do Instituto 
de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari 
/ ES – IPG, relativo ao Exercício Financeiro de 2015, ela-
borada de acordo com a Resolução do Conselho Monetário 
Nacional n.º 3.922/2010 e alterações, c/c a Portaria do 
Ministério da Previdência Social n.º 519/2011.

Art. 2.º – Esta resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapari / ES, 17 de dezembro de 2015.

ROGÉRIO BODART RANGEL

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI 2016 
Publicação Nº 32849

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

A presente política de investimentos estabelece os prin-
cípios e diretrizes que devem reger os investimentos dos 
recursos do Regime Próprio do Município de Guarapari – 
RPPS do Município de Guarapari / ES, administrado pelo 
Instituto de Previdência dos Servidores do Município 
de Guarapari / ES – IPG, Autarquia Municipal, inscri-
ta no CNPJ/MF sob o n.º 02.970.007/0001-61, com sede 
na Rua Alencar Moraes de Resende, 55, Jardim Boa Vista, 
Guarapari / ES, de acordo com o artigo 3.º da Resolução 
do Conselho Monetário Nacional n.º 3.922, de 25 de no-
vembro de 2010 e suas alterações, c/c a Portaria do Minis-
tério da Previdência Social – MPS n.º 519, de 24 de agosto 

de 2011 e suas alterações, com vistas a promover a segu-
rança, liquidez e rentabilidade necessárias para assegurar 
o equilíbrio entre seus ativos e passivos.

Os limites e critérios aqui apresentados estão fundamenta-
dos na Resolução CMN n.º 3.922/2010 e ulteriores altera-
ções, legislações que estabelecem, quando da aprovação 
desta política de investimentos, as diretrizes de aplicação 
dos recursos garantidores dos RPPS.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Definir a estratégia de alocação dos recursos entre os di-
versos segmentos de aplicação e as respectivas carteiras 
de investimentos de acordo com o perfil das obrigações do 
IPG, tendo em vista a necessidade de busca e manuten-
ção do equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de diver-
sificação e concentração previstos na referida Legislação.

2.2 Objetivos Específicos

a) Buscar, através da aplicação dos recursos do IPG, de 
acordo com o artigo 3.º da Resolução CMN n.º 3.922/2010, 
rentabilidade igual ou superior à meta atuarial – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC + 6% a.a (seis 
por cento ao ano);

b) Assegurar que os gestores, servidores participantes e 
beneficiários, prestadores de serviços e órgãos regulado-
res tenham o claro entendimento dos objetivos e restri-
ções relativas aos investimentos;

c) Garantir transparência e ética no processo de investi-
mento, o qual deve ser feito seguindo diretrizes, normas e 
critérios definidos neste documento;

d) Assegurar que o processo de investimento seja inde-
pendente da vontade de um gestor específico.

3 VIGÊNCIA

Esta Política de Investimento será válida para todo o Exer-
cício de 2016, podendo ocorrer durante este período, 
correções e alterações para adequar-se às mudanças na 
legislação aplicável, ou caso seja considerado necessário 
pela Diretoria Executiva em conjunto com o Comitê de In-
vestimentos do IPG e aprovadas pelo Conselho Municipal 
de Previdência.

4 MODELO DE GESTÃO

A gestão das aplicações dos recursos do IPG será mista, 
ou seja, parte da aplicação dos recursos será realizada 
pelo próprio IPG e parte por instituição financeira previa-
mente selecionada, segundo critérios definidos nesta po-
lítica.

5 PROCESSO DE SELEÇÃO DE FUNDOS DE INVESTI-
MENTOS (GESTORES) E CORRETORAS DE VALORES 
MOBILIÁRIOS

O IPG poderá adotar critérios para avaliação e seleção de 
fundos de investimentos, observando as características e 
perfis de risco de cada categoria do fundo perante a Reso-
lução CMN 3.922/2010.

As características abrangem, por exemplo, o tipo de man-
dato – política de investimento do fundo, meta de rentabi-
lidade e limite de exposição ao risco.
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Ressalta-se que os gestores de recursos e as corretoras 
de valores deverão ser selecionados dentro do respectivo 
procedimento legal dos RPPS e devidamente registrados 
junto ao Banco Central do Brasil – BACEN, Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM, Bovespa e BM&F.

6 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

6.1 Processo de Seleção

A contratação dos serviços de consultoria deverá levar em 
consideração aspectos tais como: a experiência, especia-
lização e idoneidade da empresa, bem como o custo e a 
qualidade da prestação de serviços e, ainda, de acordo 
com o artigo 18 da Resolução CMN 3.922/2010, estar de-
vidamente registrada ou credenciada por entidade autori-
zada perante CVM como Consultora de Valores Mobiliários. 

O processo de seleção para credenciamento de instituições 
financeiras que administrarão os recursos do IPG consis-
tirá num processo de inscrição permanentemente aberto 
e será baseado em três fases: habilitação, qualificação e 
alocação. 

6.1.1 Fase da Habilitação

Consiste no estabelecimento e análise dos seguintes parâ-
metros:

a) Habilitação jurídica;

b) Regularidade fiscal;

c) Qualificação técnica.

6.1.2 Fase de Qualificação

Consiste no estabelecimento e análise dos seguintes parâ-
metros:

a) Solidez patrimonial – são informações institucionais que 
visam identificar a data de constituição da entidade, tem-
po que a instituição administra recursos de terceiros no 
país e seu capital social;

b) Volume de recursos – são informações relativas ao 
montante de recursos de terceiros administrados por fun-
dos de investimentos, além das taxas de administração e 
performance.

Experiência positiva - são informações relativas ao desem-
penho de gestão por fundo de investimento, alem do grau.

6.1.3 Fase de Alocação

Serão alocados nas instituições financeiras habilitadas e 
mais bem classificadas, na fase de qualificação, os recur-
sos financeiros do IPG. No entanto, não há a obrigato-
riedade desta autarquia em efetuar aporte financeiro em 
todas as instituições qualificadas.

6.2 Atribuições

A consultoria de investimentos terá a função de auxiliar o 
IPG no acompanhamento e monitoramento do desempe-
nho, do risco de mercado e do enquadramento dos inves-
timentos ante a Resolução CMN 3.922/2010, tais como:

a) Análise de abertura das Carteiras de Investimento, cal-
culando-se o valor a mercado de cada um dos ativos que 
as compõem;

b) Avaliação mensal de Risco de Mercado das Carteiras e 
de seus respectivos ativos que as compõem (não poderá 
ser apurado o valor de Risco de Mercado das Carteiras de 
Investimentos, utilizando-se as cotas de cada uma delas, 
ou seja, o cálculo deverá ser feito para cada um dos ativos 
que as compõem); 

c) Análise de Desempenho dos Veículos de Investimentos;

d) Enquadramento mensal perante a Resolução CMN n° 
3.922/10;

e) Elaboração dos Relatórios Mensais de acordo com as 
Portarias MPS n.º 345/2009 e 519/2011 e suas alterações;

f) Elaboração de Relatórios Trimestrais, detalhados, sobre 
a rentabilidade e risco das diversas Carteiras de Investi-
mento e de seus respectivos ativos que a compõem.

7 DIRETRIZES PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS

7.1 Segmento de Renda Fixa

7.1.1 Benchmark 

Para renda fixa, o benchmark utilizado é a meta atuarial 
de INPC + 6% a.a.

7.1.2 Ativos Elegíveis

Serão considerados ativos elegíveis para o segmento de 
renda fixa, os títulos e valores mobiliários permitidos pela 
legislação vigente aplicável aos RPPS, que busque um de-
sempenho nunca inferior a 100%, no ano, do benchmark 
adotado, devendo ser observados também, os limites e 
categorias de fundos do segmento de renda fixa definidos 
na Resolução CMN 3.922/2010.

Em operações realizadas no mercado secundário, deverá 
ser realizdo acompanhamento dos preços e taxas pratica-
dos em tais operações e compará-los aos preços e taxas 
utilizados como referência de mercado ANDIMA – Asso-
ciação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro e 
Tesouro Nacional.

7.1.3 Realocação

Para fundos que não atingirem a performance definida, po-
derá ser feita a realocação de até 100% para outro fundo 
que tenha atingido a performance. O IPG também efetua-
rá resgate imediato de fundos que tenham seu regulamen-
to alterado e fiquem em desacordo com a Resolução CMN 
3.922/2010, bem como de qualquer fundo cuja carteira, 
embora em conformidade, passe a manter ativos conside-
rados inadequados pelo Comitê de Investimentos.

7.2 Segmento de Renda Variável

7.2.1 Benchmark 

Para renda variável, o benchmark utilizado é a meta atua-
rial de INPC + 6% a.a.

7.2.2 Ativos Elegíveis

As cotas de fundos de investimentos referenciados em ín-
dices do mercado de ações são consideradas como ativos 
elegíveis no segmento de renda variável, permitidos pela 
legislação aplicável aos RPPS, que busque uma performan-
ce nunca inferiores a 100%, nos últimos doze meses, do 
benchmark referenciado.

Serão consideradas as categorias de fundos de renda va-
riável definidos na Resolução CMN 3.922/2010, observan-
do o limite máximo de 30% (trinta por cento) do total dos 
recursos do IPG.

7.2.3 Realocação

Para os fundos que não atingirem a performance definida 
será feito realocação de até 100% dos recursos para ou-
tro fundo cadastrado que tenha atingido a performance. 
O IPG também efetuará resgate imediato de fundos que 
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tenham seu regulamento alterado de forma a ficar em de-
sacordo com a Resolução CMN n.º 3.922/2010, bem como 
de qualquer fundo cuja carteira, embora em conformida-
de, passe a manter ativos considerados inadequados pelo 
Comitê de Investimentos.

7.3 Segmento de Imóveis

As aplicações no segmento de imóveis devem ser exclusi-
vamente com terrenos ou outros imóveis vinculados por lei 
ao RPPS mediante a integralização de cotas de fundos de 
investimento imobiliário. 

7.4 Limites Gerais

Para os incisos III, IV, VI e VII da Resolução CMN n.º 
3.922/2010, as aplicações em títulos ou valores mobiliá-
rios de emissão de uma mesma pessoa jurídica, de sua 
controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente 
controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades 
sob controle comum, não podem exceder, no seu conjun-
to, 20% (vinte por cento) do patrimônio do veículo de 
investimento.

As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investi-
mento ou fundo de investimento em cotas de fundos de 
investimento a que se referem o artigo 7.º, incisos III e IV, 
e artigo 8.º, inciso I, da Resolução CMN n.º 3.922/2010, 
não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplica-
ções dos recursos do RPPS.

O total das aplicações dos recursos do RPPS em um mes-
mo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 
25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do 
fundo.

A totalidade das aplicações previstas nos incisos: VI e 
VII do artigo 7.º, da Resolução CMN n.º 3.922/2010, não 
deverão exceder o limite de 15% (quinze por cento). 

As aplicações previstas no artigo 8.º, da mesma resolução, 
cumulativamente, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento) 
da totalidade das aplicações dos recursos do RPPS e aos 
limites de concentração por emissor conforme regulamen-
tação editada pela CVM.

7.5 Avaliação do Cenário Macroeconômico

A análise do cenário macroeconômico é fundamental para 
a definição da estratégia de investimento dos recursos do 
RPPS. O objetivo e os limites de alocação estabelecidos 
neste Instrumento foram fixados visando as expectativas 
de inflação, juros, crescimento do PIB e câmbio, entre ou-
tras variáveis.

7.5.1 Relatório FOCUS BACEN

O Relatório emitido em 06/11/2015 apresentou as seguin-
tes expectativas:

EXPECTATIVA DE MERCADO 2016

ECONOMIA INFLAÇÃO
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) ANUAL -1,90% IPCA ANUAL 6,47%

JUROS IGP-DI ANUAL 6,00%
META TAXA SELIC FINAL 2016 13,25% IGP-M ANUAL 6,01%

CÂMBIO IPC - FIPE ANUAL 5,09%
R$/US$ 4,20

7.5.2 Indicadores Econômicos
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2015 12,25 13,00 6,04 6,03 2,32 2,1 34,60 2,10 5,25

2016 14,06 13,25 6,47 6,01 4,20 0,7 39,60 -1,90 7,59

7.6 Quadro de alocações

Segmento Art. Inc. Alín. Limite 
Maximo CATEGORIAS DOS FUNDOS Objetivo de 

Alocação

RENDA

FIXA

90%

7.º

I
a

100%
Títulos do Tesouro Nacional – SELIC 0%

b FI 100% em Títulos do Tesouro Nacional 55%

II 15% Operações Compromissadas 0%

III 80% FI Renda Fixa / Referenciados RF 42%

IV 30% FI de Renda Fixa 15%

V 20% Depósitos em Poupança 0%

VI 15% FI em Direitos Creditórios – Aberto 2%

VII
a 5% FI em Direitos Creditórios – Fechado 0%

b 5% FI Renda Fixa – Crédito Privado 5%
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RENDA

VARIÀVEL

10%

8.º

I 30% FI Ações Referenciadas 1%

II 20% FI de Índices Referenciados em Ações 1%

III 15% FI em Ações 4%
IV 5% FI Multimercado – Aberto 3%

V 5% FI em Participações – Fechado 0%
VI 5% FI Imobiliário 2%

7.7 Gestão de Risco 

O objetivo deste capítulo é demonstrar a análise dos principais riscos destacando a importância de estabelecer regras que 
permitam identificar, avaliar, mensurar, controlar e monitorar os riscos aos quais os recursos do plano estão expostos, 
entre eles os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, legal, sistêmico e terceirização.

A definição dos limites de riscos depende de alguns fatores, como: Definição das formas de medir e comunicar sobre o 
volume de risco (var, duration, gap, etc.).

Como a estrutura de investimentos de um plano pode atribuir a discricionariedade de parte da administração dos recursos 
a terceiros contratados, o controle de alguns dos riscos identificados será feito pelos próprios gestores externos, por meio 
de modelos que devem contemplar, no mínimo, os itens e parâmetros estabelecidos neste documento. 

7.7.1 Risco de Mercado

O IPG adotará o Value-at-Risk – VaR para controle do risco de mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo 
do mesmo: modelo não paramétrico, intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento) e horizonte de tempo de 
21(vinte e um) dias úteis.

Seguem abaixo os limites de VaR definidos por segmento:

a) Segmento de Renda Fixa: 5,00%;

b) Segmento de Renda Variável: 100% do VaR do Ibovespa

7.7.2 Risco de Crédito

Segue abaixo tabela com a lista de notas mínimas, consideradas como baixo risco de crédito, aceitos pelo IPG:

Agência Standard & Poors Moodys Fitch Ratings SR Rating

Prazo Longo Curto Longo Curto Longo Curto Longo Curto

Grau de Inves-
timento

brAAA brA-1 Aaa.br BR-1 AAA(bra) F1(bra) brAAA srAA

brAA+ brA-2 Aa1.br BR-2 AA+(bra) F2(bra) brAA+ srA

brAA brA-3 Aa2.br BR-3 AA(bra) F3(bra) brAA -

brAA- brB Aa3.br - AA-(bra) - brAA-

brA+ - A1.br A+(bra) brA+

brA A2.br A(bra) brA

brA- A3.br A-(bra) brA-

brBBB+ Baa.br BBB+(bra) brBBB+

brBBB - BBB(bra) brBBB



21/12/2015 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 411

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 41

Qualquer investimento que o IPG realizar em caderneta 
de poupança ou fundos de direitos creditórios abertos e/ou 
fechados, deverá atentar para os ratings acima estipula-
dos de acordo com cada uma das agências classificadoras 
de risco.

7.7.3 Risco Sistemático ou Conjuntural
São os riscos que os sistemas econômicos, político e so-
cial, impõem ao governo. 

7.7.4 Risco de Liquidez
Caracteriza pela falta de condição de pagamento do emis-
sor ou ausência de mercado secundário daquele tipo de 
ativo. Portanto, devem ser tomadas medidas de forma a 
garantir que as carteiras possuam ativos líquidos que pos-
sam ser utilizados para fazer frente a resgates e necessi-
dades de saídas das carteiras.

7.7.5 Risco Legal
É o risco pelo qual o ativo objeto do investimento esteja 
sujeito a interpelação judicial. Por isso, as operações 
efetuadas pelas carteiras devem ser, obrigatoriamente, na 
modalidade “Com Garantia”. 

8 CONTROLES INTERNOS
Deverão ser elaborados trimestralmente, em conjunto 
com a consultoria de investimentos, relatórios de acom-
panhamento das aplicações para se aferir a rentabilidade 
e risco das diversas modalidades de operações realizadas, 
devendo tais relatórios serão mantidos à disposição dos 
órgãos fiscalizadores. 

9 RESTRIÇÕES
Os investimentos em títulos que não sejam aqueles de 
emissão do Tesouro Nacional, só poderão constar no port-
fólio do IPG, via fundos de investimentos ou via fundos de 
investimentos em cotas de fundo de investimentos. 

Está vedado qualquer investimento em Fundos de Investi-
mentos ou Fundo em Cotas de Fundos de Investimentos, 
que não preveja em seu regulamento a impossibilidade de 
operações do tipo day-trade. 

Estão vedados os investimentos em Fundos de Investimen-
tos em gestoras ou administradoras que não se disponham 
a fornecer a carteira aberta dos fundos de investimentos, 
em período máximo defasado de cinco dias úteis da data 
do fechamento do mês, ou da data do investimento, ou 
ainda da data da solicitação.
10 CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Política de Investimentos 2016 foi apresentada, discu-
tida e aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência 
– CMP na reunião ordinária do dia 17/12/2015, conforme 
ata e Resolução CMP n.º 006/2015.

As informações contidas na presente Política de Investi-
mentos e suas revisões serão disponibilizadas pelo IPG 
aos participantes, no prazo de trinta dias, contados da 
data de sua aprovação, por meio impresso e nos sites ofi-
ciais do IPG www.ipg-guarapari.org.br e da Prefeitura Mu-
nicipal de Guarapari www.guarapari.es.gov.br. 

Os gestores responsáveis pela aplicação desta política e dos 
recursos do IPG serão os servidores Attila Teixeira Fialho, 
CPF xxxxxxxxxxxx e José Augusto Ferreira de Carva-
lho, CPF xxxxxxxxxxxxxx, certificados pela Associação 
Nacional dos Bancos de Investimento – ANBID / CPA-10. 

Guarapari / ES, 17 de dezembro de 2015.

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO

Diretor Presidente do IPG

Ibiraçu

Prefeitura

DECRETO 5.110/15
Publicação Nº 32766

DECRETO Nº 5.110/2015

APROVA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE 
PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais conferidas pelo 
artigo 60, inc. VI da Lei Orgânica do Município de Ibiraçu 
e, de acordo com a Lei Municipal n° 3.495/2013 alterada 
pela Lei n° 3.700/2015, que dispõe sobre o Sistema de 
Controle Interno do Município de Ibiraçu;

DECRETA:

Art. 1° - Fica aprovada a Instrução Normativa SOP n° 
01/2015 referente ao “licenciamento, contratação, 
execução, fiscalização, controle e recebimento de 
obras e serviços de engenharia”;

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, 14 de dezembro 
de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração

http://www.ipg-guarapari.org.br
http://www.guarapari.es.gov.br
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DECRETO 5.100/15
Publicação Nº 32762

DECRETO Nº 5.100/2015

SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
DA UG DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU PARA O 
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
IBIRAÇU. 

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais; tendo em vista o Inciso 
III, § 1º. Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964 e 
Lei Municipal n° 3.633/2014.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam suplementadas no valor de R$150.000,00(-
cinquenta mil reais), as seguintes dotações orçamentárias 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu-ES, cuja 
classificação funcional está abaixo especificada:

130.001 – SAAE

1751200173.035 - CONSTRUÇÃO DA UNID. DE CAPTAÇÃO 
TRAT. RES. E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES .......R$ 150.000,00

TOTAL ................................................R$ 150.000,00

Art. 2º. Ficam anuladas as dotações orçamentárias total 
ou parcialmente no vigente orçamento as funcionais pro-
gramáticas, no valor de R$ 150.000,00(cento e cinquenta 
mil reais), conforme abaixo especificadas:

001.001– CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

0103100012.001 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AD-
MINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL ........................................ R$15.000,00

0103100012.001 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AD-
MINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO ....R$ 20.000,00

0103100012.001 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AD-
MINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES-
SOA FÍSICA ............................................R$ 20.000,00

0103100012.001 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AD-
MINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL.

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES-
SOA JURIDICA ....................................... R$ 50.000,00

0103100012.001 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AD-
MINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL

33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO .......R$ 15000,00

0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE 
SERVIDORES E VEREADORES

33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL ....R$ 10.000,00

0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE 
SERVIDORES E VEREADORES

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES-
SOA FÍSICA ............................................ R$10.000,00

0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIA-
ÇAO DAS INSTALAÇOES DA CAMARA MUNICIPAL

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES ......R$10.000,00

TOTAL: ..............................................R$ 150.000,00

Art. 3º. Os Recursos para atender ao disposto no Art. 1º 
deste Decreto, serão provenientes da anulação do Art. 2º.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 30 de no-
vembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 30 de novembro de 2015.

LUANA GUASTI

Secretária Municipal de  
Administração e Recursos Humanos 



21/12/2015 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 411

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 43

DECRETO 5.101/15
Publicação Nº 32763

DECRETO Nº 5.100/2015

SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
DA UG DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU PARA O 
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
IBIRAÇU. 

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais; tendo em vista o Inciso 
III, § 1º. Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964 e 
Lei Municipal n° 3.633/2014.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam suplementadas no valor de R$150.000,00(-
cinquenta mil reais), as seguintes dotações orçamentárias 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu-ES, cuja 
classificação funcional está abaixo especificada:

130.001 – SAAE

1751200173.035 - CONSTRUÇÃO DA UNID. DE CAPTAÇÃO 
TRAT. RES. E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES ........R$ 150.000,00

TOTAL ................................................R$ 150.000,00

Art. 2º. Ficam anuladas as dotações orçamentárias total 
ou parcialmente no vigente orçamento as funcionais pro-
gramáticas, no valor de R$ 150.000,00(cento e cinquenta 
mil reais), conforme abaixo especificadas:

001.001– CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

0103100012.001 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AD-
MINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES-
SOAL CIVIL ............................................. R$15.000,00

0103100012.001 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AD-
MINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO ....R$ 20.000,00

0103100012.001 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AD-
MINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES-
SOA FÍSICA ............................................ R$ 20.000,00

0103100012.001 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AD-
MINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL.

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES-
SOA JURIDICA ........................................ R$ 50.000,00

0103100012.001 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AD-
MINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL

...............................................................R$ 15000,00

0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE 
SERVIDORES E VEREADORES

33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL ...R$ 10.000,00

0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE 
SERVIDORES E VEREADORES

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES-
SOA FÍSICA ............................................. R$10.000,00

0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIA-
ÇAO DAS INSTALAÇOES DA CAMARA MUNICIPAL

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES ......R$10.000,00

TOTAL: ..............................................R$ 150.000,00

Art. 3º. Os Recursos para atender ao disposto no Art. 1º 
deste Decreto, serão provenientes da anulação do Art. 2º.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 30 de no-
vembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 30 de novembro de 2015.

LUANA GUASTI

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 
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DECRETO 5.108/15
Publicação Nº 32764

DECRETO Nº 5.108/2015

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2015, 
QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA PRÉ-
VIA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS 
DE ORIGEM ANIMAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
IBIRAÇU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais, de acordo com inciso VI 
do artigo 60 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1° - Esta lei regula a obrigatoriedade da prévia inspe-
ção e fiscalização dos produtos de origem animal, produzi-
dos no município de Ibiraçu e destinados ao consumo, nos 
limites de sua área geográfica, nos termos do artigo 23, 
inciso II, da Constituição Federal e em consonância com o 
disposto nas leis federais n°1.283, de 18 de dezembro de 
1950 e 7.889, de 23 de novembro de 1989.

Art. 2° - Compete a Secretaria Municipal de Agricultura 
dar cumprimento às normas estabelecidas na presente lei 
e impor as penalidades nela previstas.

Art. 3° - Fica instituído o Serviço de Inspeção Munici-
pal- SIM, do Município de Ibiraçu, vinculado a Secretaria 
Municipal de Agricultura, que tem por finalidade a inspeção 
e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produ-
tos de origem animal, comestíveis, adicionados ou não de 
produtos vegetais, preparados, transformados, manipula-
dos, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito 
no município de Ibiraçu.

Art.4° - São atribuições do Serviço de Inspeção Municipal 
-SIM:

I - Orientar, inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos 
de produtos de origem animal e seus produtos;

II – Realizar o registro sanitário dos estabelecimentos de 
produtos de origem animal e seus produtos;

III- Solicitar laudos de analise de amostras de água de 
abastecimento e proceder a coleta de amostras de ma-
térias-primas, amostras de ingredientes e produtos para 
análises fiscais;

IV – Notificar, emitir auto de infração, apreender produ-
tos, suspender, interditar ou embargar estabelecimentos, 
cassar registro de estabelecimentos e produtos, levantar 
ou interdição de suspensão estabelecimentos;

V- Realizar ações de combate à clandestinidade;

VI - Realizar outras atividades relacionadas a orientação, 
inspeção e fiscalização sanitária de produtos de origem 
animal que,porventura, forem delegadas ao SIM.

Art. 5° - Fica ressalvada a competência da União, por 
meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, e do Estado, por meio da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Pesca a inspeção e fiscalização deque trata 
esta lei, quando a produção for destinada ao comércio in-
termunicipal, interestadual ou internacional, sem prejuízo 
da colaboração da Secretaria Municipal de Agricultura.

Art.6° - A orientação, a inspeção e a fiscalização de que 
trata esta Lei serão procedidas, entre outros:

I - Nos estabelecimentos industriais especializados situa-
dos em áreas urbanas ou rurais e nas propriedades rurais 
com instalações para o abate de animais e seu preparo 
ou industrialização, sob qualquer forma, para o consumo;

II - Nos entre postos de recebimento e distribuição de 
pescado e nas fábricas que o industrializar;

III - Nas usinas de beneficiamento de leite, nas fabricas 
de laticínios, nos postos de recebimento, refrigeração e 
manipulação dos seus derivados e nas propriedades rurais 
com instalações para a manipulação, a industrialização ou 
o preparo do leite e seus derivados, sob qualquer forma 
para o consumo;

IV – Nos entrepostos de ovos e nas fabricas de produtos 
derivados;

V – Nos estabelecimentos destinados a recepção, extra-
ção, manipulação, do mel e elaboração de produtos apí-
colas;

VI - Nos entrepostos que, de modo geral, recebem,mani-
pulem, armazenem, conservem ou acondicionem produtos 
de origem animal.

Art.7° - Serão objeto de inspeção e fiscalização previstas 
nesta Lei, entre outros:

I – Os animais destinados ao abate, seus produtos, 
subprodutos e matérias-primas;

II-O pescado e seus derivados;

III- O  leite e seus derivados;
IV- Os ovos e seus derivados;

V- O mel de abelha, a cera e seus derivados.

Art. 8° - O Serviço de Inspeção Municipal respeitará as 
especificidades dos diferentes tipos de produtos e das di-
ferentes escalas de produção, incluindo a agroindústria fa-
miliar de pequeno porte, desde que atendidos os princípios 
das boas práticas de fabricação e segurança de alimentos 
e não resultem em fraude ou engano ao consumidor.
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Art. 9° - A orientação, a fiscalização e a inspeção que se 
trata a presente lei serão exercidas em caráter periódico 
ou permanente, segundo as necessidades dos serviços.

Parágrafo único- Os estabelecimentos que realizam ope-
rações de abate de animais deverão possuir inspeção per-
manente para seu funcionamento.

Art. 10 – Para obter o  registro no serviço de inspeção 
o  estabelecimento deverá apresentar o pedido instruído 
pelos seguintes documentos:

I-requerimento dirigido ao coordenador do Serviço de Ins-
peção Municipal, solicitando o registro;

II- planta baixa ou croqui das construções, acompanha-
das do memorial descrito;

III- cópia do contrato ou estatuto social da firma, regis-
trada no órgão competente (no caso de firma constituída);

IV - cópia do registro no Cadastro Nacional de Pessoa Fí-
sica – CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ, 
conforme for o caso;

V- registro no Cadastro de Contribuinte do ICMS ou inscri-
ção de Produtor Rural na Secretaria de Estado da Fazenda, 
conforme for o caso;

VI - alvará de funcionamento, ou documento equivalente, 
fornecido pela prefeitura municipal;

VII- licença ambiental ou dispensa de licença ambiental 
fornecida pelo órgão ambiental competente;

VIII- boletim de exames físico-químico e microbiológico 
da água de abastecimento, fornecido por laboratório cre-
denciado junto aos órgãos competentes;

IX - registro do estabelecimento junto ao Conselho de Me-
dicina Veterinária do ES, se aplicado;

X - manual de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos 
-BPF; XI- comprovante de pagamento da taxa de registro, 
se aplicado.

Art. 11 - O município cobrará taxa de expediente para 
realização de registro dos estabelecimentos e seus pro-
dutos.

Parágrafo único – Os estabelecimentos que optarem por 
comércio intermunicipal, ficarão sujeitos as leis do órgão 
competente.

Art.12 – O registro do estabelecimento será concedido 
após apresentação dos documentos solicitados no art.10 e 
mediante emissão de "Laudo de Vistoria Final de Estabele-
cimento" favorável.

Art. 13 - Os estabelecimentos registrados no SIM deverão 
garantir que as operações possam ser realizadas seguindo 
as boas práticas de fabricação, desde a recepção da maté-
ria-prima até a entrega do produto alimentício ao mercado 
consumidor.

Art.14 – Os produtos deverão atender aos regulamentos 
técnicos de identidade e qualidade, aditivos alimentares, 
coadjuvantes de tecnologia, padrões microbiológicos e de 
rotulagem, conforme a legislação vigente.

§ 1º.Os produtos que não possuam regulamentos técnicos 
específicos poderão ser registrados, desde que a tendido 
os princípios das boas práticas de fabricação e segurança 
de alimentos e não resultem em fraude ou engano ao con-
sumidor.

§2º. O SIM poderá criar normas específicas para os pro-
dutos mencionados no parágrafo §1º deste artigo.

Art. 15 – As autoridades de saúde pública devem comuni-
car ao SIM os resultados das análises sanitárias realizadas 
nos produtos alimentícios de que trata esta Lei, apreendi-
dos ou inutilizados nas diligências a seu cargo.

Art.16 – As infrações as normas previstas na presente 
Lei serão punidas, isolada ou cumulativamente, com as 
seguintes sanções, sempre juízo das punições de natureza 
civil e penal cabíveis:

I - Advertência, quando o infrator for primário ou não ter 
agido com dolo ou má fé; 

II - Multa, sendo os valores baseados e estipulados por 
regulamentação específica;

III - Apreensão e/ou inutilização de matérias-primas, pro-
dutos, subprodutos, ingredientes, rótulos e embalagens, 
quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias 
adequadas ao fimar que se destinem ou forem adulterados 
ou falsificados;

IV – Suspensão das atividades dos estabelecimentos, se 
causarem risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária 
e ainda, no caso de embaraço da ação fiscalizadora;

V – Interdição total ou parcial do estabelecimento, quando 
a infração consistir na falsificação ou adulteração de pro-
dutos ou se verificara inexistência de condições higiênico-
sanitárias adequadas.

a) A interdição poderá ser levantada após o atendimento 
das irregularidades que promoveram a sanção;

b) Se a interdição não for suspensa nos termos do inciso 
V, decorridos 6(seis) meses será cancelado o respectivo 
registro.
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Parágrafo único – As infrações a que se refere o "capu-
t"deste artigo terão regulamentação por decreto do Chefe 
do Poder Executivo.

Art.17 – As penalidades impostas na formado artigo pre-
cedente serão aplicadas pelos servidores públicos compe-
tentes, ou designados para proceder a fiscalização. 

Art. 18 – As infrações administrativas serão apuradas em 
processo administrativo, assegurado o direito de ampla 
defesa e o contraditório, observadas as disposições desta 
Lei e do seu regulamento.

Art. 19 - O produto da arrecadação das multas eventual-
mente impostas ficará vinculado ao órgão executor e será 
aplicado no financiamento das atividades fiscalizadoras na 
forma desta Lei.

Art.20 – Os recursos financeiros necessários implementa-
ção da presente Lei e do Serviço de Inspeção Municipal se-
rão fornecidas pelas verbas alocadas na Secretaria Munici-
pal de Agricultura, constantes no Orçamento do município.

Art. 21 - Para a consecução dos objetivos desta Lei, fica 
a Secretaria Municipal de Agricultura autorizada a realizar 
convênio e termos de cooperação técnica com órgãos da 
administração direta e indireta.

Art. 22 – A Secretaria Municipal de Agricultura poderá 
se valer de servidores de consórcios públicos dos quais o 
Município participe para a execução dos objetivos deste 
regulamento, respeitadas as competências.

Art. 23 – Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na 
execução da presente Lei, bem como a sua regulamenta-
ção, serão resolvidos através de atos normativos do Secre-
tário de Agricultura e Prefeito Municipal.

Art. 24 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no 
prazo de noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 10 de 
dezembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 10 de dezembro de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração  

e Recursos Humanos

DECRETO 5.109/15
Publicação Nº 32765

DECRETO Nº 5.109/2015

DECLARA PONTO FACULTATIVO.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu em exercício, Estado do 
Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, e:

Considerando os festejos de Fim de ano, Natal e Ano Novo 
que acontecerá nos dias 25 de Dezembro do corrente ano 
e 01 de Janeiro de 2016;

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado Ponto Facultativo a todos os Servi-
dores Públicos, que prestam serviços nos setores interno 
e externo desta Prefeitura no dia 24 e 31 de Dezembro 
2015.

Parágrafo Único. A concessão de que trata o “caput”, 
aplica-se também da Administração Direta e Indireta.

Art. 2º. O disposto no artigo anterior, não se aplica aos 
servidores que prestam serviços essenciais à população e 
os que trabalham em regime de escala horária.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, 11 de dezembro 
de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, em 11 de dezembro de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos
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DECRETO 5.111/15
Publicação Nº 32767

DECRETO Nº 5.111/2015

PRORROGA OS TERMOS DO DECRETO Nº. 5.071/15 
QUE DEFINIU HORÁRIO DE EXPEDIENTE E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Considerando as disposições constantes na Lei Comple-
mentar Federal n° 101/2000 e Lei Orgânica Municipal – Lei 
de Diretrizes Orçamentárias–LDO;

Considerando que a arrecadação municipal não está aten-
dendo as Metas do Resultado Primário e Nominal;

Considerando que há a necessidade de redução de despe-
sas, de limitação de empenho e movimentação financeira 
com o objetivo de manter, na execução orçamentária, o 
equilíbrio das contas públicas para o exercício financeiro 
vigente;

Considerando a existência do horário de verão como prin-
cipal ato de gerar economia de energia;

Considerando que este município utiliza a redução da car-
ga horária para também economizar energia.

DECRETA:

Art. 1º – Fica prorrogado os termos do Decreto nº. 
5.071/15, que estabeleceu em caráter excepcional, que o 
expediente administrativo desta Prefeitura Municipal, in-
cluindo as Secretarias Municipais, continuará com o seu 
expediente no horário de 07h00min às 13h00min, até o 
dia 29/02/2015.

Art. 2° - O disposto no artigo anterior, não se aplica aos 
setores que prestam serviços essenciais à população, os 
que funcionam em regime de escala horária.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, 16 de dezembro 
de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, em 16 de dezembro de 2015.

LETÍCIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

DECRETO 5.112/15
Publicação Nº 32768

DECRETO Nº 5.112/2015

ALTERA OS ARTS. 2º E 3° DO DECRETO Nº 4.788 DE 
25 DE SETEMBRO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE O 
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE 
IBIRAÇU/ES, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 
exercício de suas atribuições legais, e, de acordo com inci-
so VI do artigo 60 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o pedido formulado através do Processo Ad-
ministrativo nº 4444/2015;

Considerando que dispõe o art. 60 inc. VI da Lei Orgânica 
Municipal;

Considerando a resolução n° 257 de 07 de março de 2013 
c/c com o art. 6° § 2 ° da resolução 227 de 25 de agosto 
de 2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

DECRETA:

Art. 1º - Os arts. 2º e 3° do Decreto Municipal nº 4.788 
de 25 de setembro de 2013, passam a vigorar com a se-
guinte redação: 

Art. 2º - Os sistemas administrativos a que se referem 
o inciso V do artigo 5° da Lei Municipal n° 3.945/2013, e 
respectivas unidades que atuarão como órgão central de 
cada sistema são assim definidos:

I- SCI - Sistema de Controle Interno: órgão central Con-
troladoria Municipal; 

II- SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento: órgão 
central - Secretaria Municipal de Gestão Estratégia - SEM-
GE; 

III- SCL - Sistema de Compras, licitações e Contratos: ór-
gão central - Gerência de Elaboração de Contratos e Con-
vênios - SEMARH; 

IV- STR - Sistema de Transportes: órgão central - Ge-
rência de Manutenção e Controle de máquinas e veículos 
- SEMOSI;

V- SRH - Sistema de Administração de Recursos Huma-
nos: órgão central - Gerência de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos e Registros - SEMARH; 

VI- SPA - Sistema de Controle Patrimonial: órgão central 
- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos - SEMARH;
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VII- SPP - Sistema de Previdência Própria: órgão central 
- Instituto de Previdência Social dos Servidores de Ibiraçu 
- IPRESI; 

VIII- SCO - Sistema de Contabilidade: órgão central - Se-
cretaria Municipal Finanças - SEMFI.

IX- SCV - Sistema de Convênios e Consórcios: órgão cen-
tral - Gerência de Elaboração de Contratos e Convênios - 
Secretaria Municipal de Administração - SEMARH; 

X- SEC - Sistema de Educação: órgão central - Secretaria 
Municipal de Educação - SEME;

XI- SSP - Sistema de Saúde Pública: órgão central - Se-
cretaria Municipal de Saúde - SEMUS;

XII- STB - Sistema de Tributos: órgão central - Gerência 
de Administração Tributária - SEMFI;

XIII- SFI - Sistema Financeiro: órgão central - Secretaria 
Municipal de Finanças - SEMFI;

XIV- SBE - Sistema de Bem-Estar Social: órgão central 
- Secretaria Municipal de Assistência de Desenvolvimento 
Humano e Assistência Social - SEMDES;

XV- SOP - Sistema de Projetos e Obras Públicas: órgão 
central - Secretaria Municipal de Obras Serviços e Infraes-
trutura - SEMOSI;

XVI- SCS - Sistema de Comunicação Social: órgão central 
- Secretaria Municipal de Governo e Articulação Politica e 
Institucional - SEMGOV;

XVII- SJU - Sistema Jurídico: órgão central - Procuradoria 
Geral - PROGER;

XVIII- SSG - Sistema de Serviços Gerais: órgão central - 
Secretaria Municipal de Administração - SEMARH;

XIX- STI - Sistema de Tecnologia de Informação: órgão 
central - Gerência de Tecnologia de Informação - SEMGOV.

Art. 3° - A UCCI - Unidade Central de Controle Interno 
expedirá até 30/09/2013 instrução normativa orientando 
a elaboração do manual de rotinas e procedimentos de 
controle nos respectivos sistemas administrativos.

§ 1°. Nos prazos abaixo estabelecidos os órgãos centrais 
dos sistemas administrativos deverão submeter à aprecia-
ção da UCCI - Unidade Central de Controle Interno, que 
encaminhará à aprovação do Chefe do Poder Executivo 
Municipal até 30 de setembro de 2016, a minuta do Ma-
nual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle a 
ser observado em cada sistema administrativo.

I - Até 30 de dezembro de 2014:

a) Sistema de Controle Interno;

b) Sistema de Planejamento e Orçamento;

c) Sistema de Controle Patrimonial;

d) Sistema de Contabilidade;

e) Sistema de Educação;

II - Até 30 de março de 2015:

a) Sistema de Compras, Licitações e Contratos

b) Sistema de Previdência Própria;

c) Sistema de Saúde;

d) Sistema de Tributos;

e) Sistema Financeiro;

III - Até 30 de setembro de 2015:

a) Sistema de Transportes;

b) Sistema de Administração de Recursos Humanos;

c) Sistema de Convênios e Consórcios;

d) Sistema de Projetos e Obras Públicas;

e) Sistema do Bem-Estar Social;

IV - Até 30 de setembro de 2016:

a) Sistema de Comunicação Social;

b) Sistema Jurídico;

c) Sistema de Serviços Gerais;

d) Sistema de Tecnologia de Informação.

§ 2°. Os prazos definidos no parágrafo anterior poderão 
ser reduzidos e antecipados a critério da Controladoria Mu-
nicipal, mediante comunicação expressa ao órgão central 
do respectivo sistema administrativo responsável.

§ 3°. Os órgãos e entidades da administração indireta 
como unidades executoras do Sistema de Controle Inter-
no, sujeitam-se, no que couber, à observância das rotinas 
de trabalho e dos procedimentos de controle estabelecidos 
através de instruções normativas pelos órgãos centrais 
dos diversos sistemas administrativos, cabendo a seus 
gestores normatizar as demais atividades internas (fina-
lísticas).”

Art. 4º - Este Decreto 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 Ibiraçu, 15 de dezembro 
de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, 15 de dezembro de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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DECRETO 5.113/15
Publicação Nº 32769

DECRETO Nº 5.113/2015

SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. 

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais; tendo em vista o Inciso 
III, § 1º. Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964 e 
Lei Municipal n° 3.633/2014.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam suplementadas no valor de R$ 15.500,00 
(quinze mil e quinhentos reais), as seguintes dotações or-
çamentárias do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Ibiraçu -ES, cuja classificação funcional está abaixo espe-
cificada:

130.001 – SAAE

1712200172.114 - Manutenção dos serviços Admi-
nistrativos
3390.93.00 .................................................R$ 500,00
3390.46.00 .............................................. R$ 1.500,00

1751200172.118 - Remuneração do Pessoal dos 
Serviços de Agua e Esgoto 
3190.04.00 .............................................R$ 13.500,00

TOTAL ..................................................R$ 15.500,00

Art. 2º. Ficam anuladas as dotações orçamentárias total 
ou parcialmente no vigente orçamento as funcionais pro-
gramáticas, no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e qui-
nhentos reais), conforme abaixo especificadas:

130.001 – SAAE

1712200172.114 - Manutenção dos serviços Admi-
nistrativos
4471.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publi-
co....R$ 500,00

1751200172.117 - Operação e Manutenção do Sis-
tema de Esgoto

3390.30.00 - Material de Consumo ..............R$ 1.500,00

1751200172.118 - Remuneração do Pessoal dos 
Serviços de Agua e Esgoto 
3190.11.00 - Vencimento e Vantagens Fixas...R$ 13.500,00

TOTAL ................................................. R$ 15.500,00

Art. 3º. Os Recursos para atender ao disposto no Art. 1º 
deste Decreto, serão provenientes da anulação do Art. 2º.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04/12/2015, 
revogadas as disposições em contrário. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, 15 de dezembro 
de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, em 15 de dezembro de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PP 106/2015
Publicação Nº 32770

 AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 

106/2015

Exclusivo p/ ME e EPP

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realiza-
rá às 12 horas dia 06/01/2016, Licitação na Modalidade PP. 
Objeto: Aquisição de materiais de construção, para aten-
der 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. Repetição 
PP nº 103/2015. O edital e seus anexos deverão ser solici-
tados através do email licitação@ibiracu.es.gov.br ou reti-
rados através do site: www.ibiracu.es.gov.br. 

Luana Guasti

Pregoeira substituta

RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 
013/2015

Publicação Nº 32777

RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2015

A PMI torna público o resultado da TP 013/2015. Declara 
vencedora do certame a Empresa CONCIDEL CONS-
TRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP com o valor de 
R$ 154.157,61.

Angela Mª T.Polezeli

Presidente da CPL

mailto:licitação@ibiracu.es.gov.br
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Câmara muniCiPal

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
006/2015

Publicação Nº 32829

 HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2015

A Câmara Municipal de Ibiraçu, por intermédio de sua Pre-
goeira, torna público o resultado do Pregão Presencial 
n.º 006/2015, que tem como objeto a contratação de 
empresa para aquisição de equipamentos de informática 
(Computadores, Notebook, Storage, Nobreak, Rack e Ou-
tros), para atender a Câmara Municipal de Ibiraçu, decor-
rente do processo administrativo n.º 130/2015.

Empresa vencedora: 

LOTE 01: COTA PRINCIPAL

SOFT TECNOLOGIA LTDA, CNPJ N.º 20.550.955/0001-
20

Itens 01 – R$ 37.920,00 (Trinta e sete mil, novecen-
tos e vinte reais)

Itens 02 – R$ 7.930,00 (sete mil, novecentos e trinta 
reais).

Itens 03 – R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) 

Valor total dos Itens 01, 02 e 03: R$ 80.850,00 (oiten-
ta mil, oitocentos e cinquenta reais).

LOTE 02: COTA RESERVADA

SOFT TECNOLOGIA LTDA, CNPJ N.º 20.550.955/0001-
20

Itens 01 – R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais)

Itens 02 – R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

Itens 03 – R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).

Valor total dos Itens 01, 02 e 03: R$ 18.500,00 (Dezoi-
to mil e quinhentos reais).

Valor Global da Licitação: R$ 99.350,00 (noventa e 
nove mil, trezentos e cinquenta reais).

Homologação: O Presidente da Câmara Municipal de Ibi-
raçu, faz saber que Homologou o Resultado do certame 
licitatório em questão e determinou a contratação da em-
presa para a prestação dos serviços, objeto do certame.

Ibiraçu-ES, 18 de dezembro de 2015.

Rosiléia Cometti Bizerra

Pregoeira

José Luiz Torres Teixeira Junior

Presidente

PROJETO DE LEI Nº 3100/2015
Publicação Nº 32879

PROJETO DE LEI N.º 3.100/2015

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA FIRMAR CON-

VÊNIO PARA REPASSE FINANCEIRO ENTRE O MUNI-

CÍPIO DE IBIRAÇU E ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE 

EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo do Município de Ibira-
çu autorizado a firmar Convênio com ASSOCIAÇÃO BE-
NEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL – 
ABBES, inscrita no CNPJ sob o nº. 60.833.803/0027-98, 
com a finalidade de repassar recursos financeiros a serem 
destinados ao custear despesas no acolhimento de crian-
ças e adolescentes do Município de Ibiraçu que se encontra 
em situação de risco social. 

Art. 2º - O valor do repasse financeiro de que trata o art. 
1º da presente Lei será de até R$ 43.200,00 (Quarenta e 
três mil e duzentos reais) para o exercício de 2016, com 
início em Janeiro de 2016 e término até 31 de Dezem-
bro de 2016, conforme plano de trabalho e Resolução nº 
042/2015, devidamente aprovada pelo Conselho Munici-
pal de Assistência Social - COMASI.

Parágrafo Único. A forma de execução deste Convênio e 
a respectiva prestação de contas e, bem assim, a condi-
ção de aplicação da concessão será estabelecida mediante 
Termo de Convênio.

Art. 3º - As despesas com a execução da presente Lei 
correrão à conta do Orçamento do exercício financeiro de 
2016, em dotação própria, sendo que, caso seja neces-
sário, fica o Poder Executivo autorizado a suplementá-la. 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 15 de 
dezembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI Nº 3101/2015
Publicação Nº 32880

PROJETO DE LEI N.º 3.101/2015

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA FIRMAR CON-
VÊNIO PARA REPASSE FINANCEIRO ENTRE O MUNI-
CÍPIO DE IBIRAÇU E CÁRITAS DIOCESANA DE CO-
LATINA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal au-
torizado a firmar convênio com CÁRITAS DIOCESANA 
DE COLATINA, entidade civil de direito privado, sem fins 
lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 01.791.507/0001-73, e reconhecida de 
utilidade pública federal pelo Decreto nº. 61.155/67, uti-
lidade pública estadual pela Lei nº. 5.962/99 e utilidade 
pública municipal pelo Decreto-Lei nº. 4.343/97, tendo por 
objeto o atendimento a dependentes químicos residentes 
no Município de Ibiraçu, através do Projeto Betânia, con-
forme Plano de Trabalho que integra a presente Lei.

Parágrafo Único. Para a consecução dos objetivos do re-
ferido convênio, o Município de Ibiraçu fica autorizado a 
repassar à Cáritas Diocesana de Colatina, executora do 
Projeto Betânia, recursos financeiros no montante de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), dividido em parcelas durante 
o exercício financeiro de 2016, observando o cronograma 
estabelecido no plano de trabalho.

Art. 2º - Da importância repassada, fica a entidade bene-
ficiada compelida a prestar contas, a cada 60 (sessenta) 
dias, acerca da sua aplicação, que deve atender a finalida-
de prevista no art. 1º desta Lei.

Parágrafo Único. As formas de prestações de contas e as 
condições de aplicação da concessão serão estabelecidas 
mediante termo de convênio.

Art. 3º - As despesas, com a execução da presente Lei 
correrão à conta dos Orçamentos Anuais vigentes em cada 
ano, em dotação própria fixada para sua execução, sendo 
que, caso seja necessário, fica o Poder Executivo autoriza-
do a suplementá-la.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 15 de 
dezembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 3102/2015
Publicação Nº 32881

PROJETO DE LEI N.º 3.102/2015

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA FIRMAR CON-
VÊNIO PARA REPASSE FINANCEIRO ENTRE O MU-
NICÍPIO DE IBIRAÇU E INSTITUTO DE POLITICAS 
PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCA-
CIONAL DO ESPIRITO SANTO - IPPES.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo do Município de Ibiraçu 
autorizado a firmar Convênio com o INSTITUTO DE PO-
LITICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO – IPPES, inscrito 
no CNPJ sob o nº. 07.001.839/0001-93, com a finalida-
de de repassar recursos financeiros a serem destinados 
ao custeio com despesas oriundas de pessoal e materiais 
de consumo na forma de concessão de Subvenção Social 
e Auxílio para execução do Projeto denominado “Projeto 
Ação & Cidadania”.

Art. 2º - O valor do repasse financeiro de que trata o art. 
1º da presente Lei será de R$ 464.238,00 (quatrocentos 
e sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais) 
com início em fevereiro de 2016 e término em dezem-
bro de 2016, conforme Plano de Trabalho e Resoluções nº 
034/2015 e nº 048/2015, devidamente aprovada pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social - COMASI.

Parágrafo Único. A forma de execução deste Convênio e 
a respectiva prestação de contas e, bem assim, a condi-
ção de aplicação da concessão será estabelecida mediante 
Termo de Convênio.

Art. 3º - As despesas com a execução da presente Lei 
correrão à conta do Orçamento do exercício financeiro de 
2016, em dotação própria, sendo que, caso seja neces-
sário, fica o Poder Executivo autorizado a suplementá-la.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 15 de 
dezembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI Nº 3104/2015
Publicação Nº 32882

PROJETO DE LEI N.º 3.104/2015

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA FIRMAR CON-
VÊNIO PARA REPASSE FINANCEIRO ENTRE O MUNI-
CÍPIO DE IBIRAÇU E ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 

IBIRAÇU.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo do Município de Ibiraçu au-
torizado a firmar Convênio com a Associação Pestalozzi 
de Ibiraçu, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.403.552/0001-
37, com a finalidade de repassar recursos financeiros de-
correntes de despesa com pronto pagamento de oficineira 
para realização de Oficinas de Artes, objetivando o aten-
dimento as pessoas com deficiências, visando o seu de-
senvolvimento bio-psico-social, objetivando integrá-la à 
família e a comunidade.

Art. 2º - O valor do repasse financeiro de que trata o 
art. 1º da presente Lei será de R$ 15.787,81 (Quinze mil 
setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e um cen-
tavos) para o exercício de 2016, com início em fevereiro 
2016 e término em dezembro de 2016, conforme plano de 
trabalho e Resolução COMASI nº. 039/2015, devidamente 
aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social – 
COMASI.

Parágrafo Único. A forma de execução deste Convênio e 
a respectiva prestação de contas e, bem assim, a condi-
ção de aplicação da concessão será estabelecida mediante 
Termo de Convênio.

Art. 3º - As despesas com a execução da presente Lei 
correrão à conta do Orçamento do exercício financeiro de 
2016, em dotação própria, sendo que, caso seja neces-
sário, fica o Poder Executivo autorizado a suplementá-la.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 15 de 
dezembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 3105/2015
Publicação Nº 32884

PROJETO DE LEI N.º 3.105/2015

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA FIRMAR CON-
VÊNIO PARA REPASSE FINANCEIRO ENTRE O MUNI-
CÍPIO DE IBIRAÇU E INSTITUTO PRESERVARTE.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei

Art. 1º - Fica o Poder Executivo do Município de Ibiraçu 
autorizado a firmar Convênio com a INSTITUTO PRE-
SERVARTE, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.151.516/0001-
13, com a finalidade de repassar recursos financeiros a 
serem destinados ao custeio com despesas oriundas de 
pessoal e materiais de consumo na forma de concessão 
de Subvenção Social e Auxílio para manutenção do Proje-
to denominado “Amigos da Justiça Aulas de Violino e 
Violão”.

Art. 2º - O valor do repasse financeiro de que trata o art. 
1º da presente Lei será de até R$ 67.375,00 (Sessenta e 
sete mil e trezentos e setenta e cinco reais) para o exer-
cício de 2016, com início em Fevereiro de 2016 e término 
até Dezembro de 2016, conforme Resolução do COMCAI-
BIR nº 020/2015 e Resolução do COMASI nº 044/2015, 
devidamente aprovada pelo Conselho Municipal de Assis-
tência Social - COMASI.

Parágrafo Único. A forma de execução deste Convênio e 
a respectiva prestação de contas e, bem assim, a condi-
ção de aplicação da concessão será estabelecida mediante 
Termo de Convênio.

Art. 3º - As despesas com a execução da presente Lei 
correrão à conta do Orçamento do exercício financeiro de 
2016, em dotação própria, sendo que, caso seja neces-
sário, fica o Poder Executivo autorizado a suplementá-la.

Art. 4° - Fica o Executivo Municipal obrigado a encaminhar 
à Câmara Municipal, trimestralmente, a devida prestação 
de contas da aplicação dos recursos repassados.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 15 de 
dezembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI Nº 3106/2015
Publicação Nº 32885

PROJETO DE LEI N.º 3.106/2015

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA FIRMAR CON-
VÊNIO PARA REPASSE FINANCEIRO ENTRE O MU-
NICÍPIO DE IBIRAÇU E ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI 
DE IBIRAÇU.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito 
Santo, no exercício de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo do Município de Ibi-
raçu autorizado a firmar Convênio com a Associação 
Pestalozzi de Ibiraçu, inscrita no CNPJ sob o nº. 
32.403.552/0001-37, destinado ao repasse de recursos 
financeiros para custear a despesa de uniforme escolar 
esportivo do Projeto “Apoio a Instituição Especializada 
de Atendimento à Pessoa com Deficiência”.

Art. 2º - O valor do repasse financeiro de que trata o 
art. 1º da presente Lei, será de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), de acordo com a disponibilidade financeira, com 
início em 01 de janeiro de 2016 e término em 29 de 
fevereiro de 2016, conforme plano de trabalho e Re-
solução COMASI nº. 046/2015, devidamente aprovado 
pelo devidamente aprovada pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social - COMASI.

Parágrafo Único. A forma de execução deste Convê-
nio e a respectiva prestação de contas e, bem assim, a 
condição de aplicação da concessão será estabelecida 
mediante Termo de Convênio.

Art. 3º - As despesas, com a execução da presente Lei 
correrão à conta dos Orçamentos Anuais vigentes em 
cada ano, em dotação própria fixada para sua execução, 
sendo que, caso seja necessário, fica o Poder Executivo 
autorizado a suplementá-la.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 15 
de dezembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

RESUMO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2012
Publicação Nº 32853

  RESUMO DE TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato n.º 002/2012

Contratante: Câmara Municipal de Ibiraçu

Contratada: Ágape Assessoria e Consultoria Ltda EPP – 
CNPJ Nº. 02.548.735/0001-80

Objeto: Prorrogação da vigência do prazo contratual por 
09 (nove) meses

Vigência: de 01/01/2016 a 30/09/2016

Valor Total: R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta 
reais).

Dotação: 333903900000 – Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica

Objeto originário: Prestação de Serviços de Manutenção 
Preventiva e Corretiva, com hospedagem, do Portal Oficial 
da Câmara Municipal de Ibiraçu na Internet.

Ibiraçu-ES, 18 de dezembro de 2015.

José Luiz Torres Teixeira Junior

Presidente
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Itarana

Prefeitura

RESULTADO ABERTURA DAS PROPOSTAS DA TOMA-
DA DE PREÇOS Nº. 008/2015

Publicação Nº 32860

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 008/2015

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da CPL, torna pú-
blico aos interessados, o re sultado do julgamento da to-
mada de preços em epígrafe: 1ª COLOCADA PEDRA ONÇA 
LOCAÇÕES EIRELI-ME, R$288.502,00; 2ª COLOCADA L & 
B CONSTRUÇÕES LTDA EPP, R$288.502,98; 3ª COLOCADA 
S&A SERVIÇOS E OBRAS LTDA, R$300.331,11; 4ª 
COLOCADA CONSTRUTORA SILVA & MAIER LTDA-ME, 
R$306.576,41; 5ª COLOCADA FLORIANENSE COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA-EPP, R$320.507,09; 6ª COLOCADA 
CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI, R$326.031,34; 7ª 
COLOCADA ECOLOGIA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, R$356.867,54; 8ª 
COLOCADA JP CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, R$361.182,00. 
Fica aberto o prazo de 05 dias úteis, a partir desta intima-
ção, para apresentação de recurso, de acordo com o item 
XIV do edital. Informações (27)3720-4917, das 8h às 11h 
e das 12h30 às 16h30. Email: licitacao@itarana.es.gov.br

Itarana/ES, 18 de dezembro 2015

Marcelo Rigo Magnago

Presidente CPL

RESULTADO ABERTURA DAS PROPOSTAS DA TOMA-
DA DE PREÇOS Nº. 009/2015

Publicação Nº 32861

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 009/2015

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da CPL, torna público 
aos interessados, o re sultado do julgamento da tomada de 
preços em epígrafe: 1ª COLOCADA CONSTRUTORA SILVA & 
MAIER LTDA-ME, R$26.658,37; 2ª COLOCADA ECOLOGIA 
CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA-ME, R$30.122,77; 3ª COLOCADA PEDRA ONÇA 
LOCAÇÕES EIRELI-ME, R$32.743,79. Fica aberto o prazo 
de 05 dias úteis, a partir desta intimação, para apresen-
tação de recurso, de acordo com o item XIV do edital. 
Informações (27)3720-4917, das 8h às 11h e das 12h30 
às 16h30. Email: licitacao@itarana.es.gov.br

Itarana/ES, 18 de dezembro 2015

Marcelo Rigo Magnago

Presidente CPL

Marechal Floriano

Prefeitura

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2015
Publicação Nº 32790

MARECHAL FLORIANO – TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada para re-
forma e ampliação do CEMEI Maria Knidel Lube e reforma 
da Creche Flomiro Endlich Canal Neto.

ABERTURA: 05/01/2016 às 09h00min.

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

INFORMAÇÕES: pelo e-mail licitacao@marechalfloriano.
es.gov.br e no site www.marechalfloriano.es.gov.br

Mais informações: telefone (27) 3288-1111/1367, de 8:30 
às 13:00 hs.

Marechal Floriano/ES, 18 de Dezembro de 2015.

JACKSON BURINI

PRESIDENTE DA CPL

mailto:licitacao@marechalfloriano.es.gov.br
mailto:licitacao@marechalfloriano.es.gov.br
http://www.marechalfloriano.es.gov.br
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Presidente Kennedy

Prefeitura

AVISO SUSPENSÃO PE 024 FMS; REPUBLICAÇÃO PE 
041; AVISO DE LICITAÇÃO PE 091 E 092

Publicação Nº 32774

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 024/ 
2015 - FMS

O Município de Presidente Kennedy-ES, via Fundo Munici-
pal de Saúde, através de sua Pregoeira Oficial, torna pú-
blico aos interessados que, de acordo com as disposições 
da Lei 8.666/93, suas alterações e demais legislações cor-
relatas, a SUSPENSÃO “sine die” do Pregão Eletrônico SRP 
n° 024/2015, referente a aquisição de tiras reagentes de 
glicemia e lancetas para atender farmácia básica, que es-
tava com data prevista para o dia 22/12/2015.

Presidente Kennedy, 18/12/2015.

Selma Henriques de Souza

Pregoeira

AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP

041/2015 

PROCESSO Nº 4729/2015

O Município de Presidente Kennedy-ES, através da pre-
goeira oficial, torna público aos interessados que fará rea-
lizar licitação na modalidade “Pregão eletrônico” SRP, tipo 
menor preço para contratação de empresa especializada 
para manutenção preventiva e corretiva em poços artesia-
nos tubulares, com fornecimento e reposição de peças (hi-
dráulicas) para atender a secretaria municipal de obras. O 
edital estará disponível nos sites www.presidentekennedy.
es.gov.br e www.bll.org.br ou no setor de licitação, 1° an-
dar da PMPK, nos dias úteis de 08 às 11h e 12:30 às 16h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 
07/01/2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 09h00min do dia 
07/01/2016.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 
10h00min do dia 07/01/2016.

Presidente Kennedy, 18/12/2015

Selma Henriques de Souza

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO 092/2015 
PROCESSO Nº 7901/2015

O Município de Presidente Kennedy-ES, através da pre-
goeira oficial, torna público aos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade “Pregão eletrônico” , tipo 
menor preço para contratação de empresa especializada 
em locação de estruturas a fim de atender os eventos es-
portivos do verão 2016 realizados pela prefeitura de pre-
sidente kennedy. 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 
07/01/2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 13h00min do dia 
07/01/2016.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 
14h00min do dia 07/01/2016.

Presidente Kennedy, 18/12/2015

Selma Henriques de Souza

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO 091/2015 
PROCESSO Nº 8938/2015

O Município de Presidente Kennedy-ES, através da pre-
goeira oficial, torna público aos interessados que fará rea-
lizar licitação na modalidade “Pregão eletrônico” , tipo me-
nor preço para contratação exclusiva de microempresa ou 
empresa de pequeno porte para contratação exclusiva de 
microempresa ou empresa de pequeno porte para serviços 
de dedetização e limpeza de caixas d'água das escolas e 
creches da rede pública municipal e da secretaria munici-
pal de educação. O edital estará disponível nos sites www.
presidentekennedy.es.gov.br e www.bll.org.br ou no setor 
de licitação, 1° andar da PMPK, nos dias úteis de 08 às 11h 
e 12:30 às 16h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 
08/01/2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 09h00min do dia 
08/01/2016.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 
10h00min do dia 08/01/2016.

Presidente Kennedy, 18/12/2015

Selma Henriques de Souza
Pregoeira

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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Santa Teresa

Prefeitura

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DA TP 012-
2015

Publicação Nº 32775

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 012/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
obras de pavimentação, drenagem superficial e esgota-
mento sanitário básico de algumas ruas e da reforma / 
melhoramento da escadaria, com o fornecimento de todos 
os materiais necessários.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 9h do dia 12/01/2016.

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

E-mail:licitação@santateresa.es.gov.br

Site: www.santateresa.es.gov.br

Santa Teresa, 18 de dezembro de 2015

HENRIQUE LUIS FOLLADOR

Presidente CPL

PORTARIA CGAB Nº 317/2015 - FISCAL
Publicação Nº 32843

PORTARIA/CGAB Nº 317/2015

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONTRATO DO 
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-
cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de 
Santa Teresa-ES,

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designado o Servidor abaixo relacionado para 
ser fiscal do Contrato firmado pela Municipalidade:

I – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MA-
NUTENÇÃO DE ANTENAS DE TRANSMISSÃO DE TV, EM 

SETE LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

a) SMOI: Vander Botelho Gottardi – Processo: 15.147/2015.

Art. 2.º O Servidor responsável pela fiscalização deverá 
informar à Administração sobre eventuais vícios, irregula-
ridades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos ser-
viços prestados pela empresa contratada, propor as solu-
ções e as sanções que forem cabíveis para a regularização 
das faltas e defeitos observados.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 17 de dezembro de 2015.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA CGAB Nº 319/2015 - FISCAL
Publicação Nº 32850

PORTARIA/CGAB Nº 319/2015

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONTRATOS DO 
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-
cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de 
Santa Teresa-ES,

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designado o Servidor abaixo relacionado para 
ser fiscal de Contratos firmados pela Municipalidade:

I – AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA 
ATEGO (PLACA MQW 9254).

a) SMAD: Modesto Marcos da Silva – Processo: 14.486/2015 
e 15.396/2015.

Art. 2.º O Servidor responsável pela fiscalização deverá 
informar à Administração sobre eventuais vícios, irregula-
ridades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos ser-
viços prestados pela empresa contratada, propor as solu-
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ções e as sanções que forem cabíveis para a regularização 
das faltas e defeitos observados.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 18 de dezembro de 2015.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB N° 318-2015 - INTERROMPER FE-
RIAS - ANTONIO VALTER TEIXEIRA

Publicação Nº 32856

PORTARIA CGAB Nº 318/2015

INTERROMPE FÉRIAS DE SERVIDOR 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições e com base no pro-
cesso protocolado sob o n° 16.061/2015 de 04/12/2015,

RESOLVE:

Art. 1º Interromper os 10 (dez) dias das férias, do Senhor 
ANTONIO VALTER TEIXEIRA, contados de 21.12.2015 a 
30.12.2015, servidor público desta municipalidade, ocu-
pante do cargo de provimento em comissão de Procurador 
Geral Municipal, por motivo superior de interesse público.

Parágrafo único – Os dias relativos às férias, ora suspensas, 
referentes ao período aquisitivo 25.09.2014 a 24.09.2015, 
serão gozados posteriormente.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 18 
de dezembro de 2015.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Prefeito Municipal

São Gabriel da Palha

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 65/2015
Publicação Nº 32759

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 4877/2015 de 
23/07/2015.
Pregão presencial nº 65/2015 de 13/11/2015

OBJETO – Aquisição de materiais de papelaria necessá-
rios nas diversas oficinas e cursos dos Grupos de Conve-
niência e Fortalecimento de Vínculos oferecidos pelo CRAS.

Em vista das decisões tomadas por este Pregoeiro, con-
forme ata nº. 01/PP65/2015 confirmo neste momento as 
empresas J. L. ANDRADE MOSCHEN – ME e TAGLIA-
FERRE & CIA LTDA ME como vencedoras nesta licitação, 
ADJUDICANDO o presente objeto a mesma, cabendo, se 
da mesma forma entender, ao Excelentíssimo Senhor Pre-
feito Municipal proceder com a homologação do Edital do 
Pregão supracitado.
Empresas Vencedoras:
J. L. ANDRADE MOSCHEN – ME
Valor: R$ 11.135,83 (Onze mil cento e trinta e cinco reais 
e oitenta e três centavos).

TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME
Valor: R$ 10.443,40 (Dez mil quatrocentos e quarenta e 
três reais e quarenta centavos).

Torno público o resultado desta licitação com a sua publi-
cação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo 
(AMUNES), cumprindo ao que determina o artigo 3º da 
Lei Federal 8.666/93 consolidada c/c artigo 19 da Lei Or-
gânica.

Remeto o presente processo para Secretaria requisitante 
para que esta tome conhecimento acerca do resultado da 
licitação e que se manifeste se há necessidade de compra 
emergencial dos itens fracassados. Após, envie-o para Pro-
curadoria Geral do Município para seus devidos trâmites.
Os autos se encontram com vista franqueada aos interes-
sados.

São Gabriel da Palha, em 18 de dezembro de 2015.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

Pregoeiro Oficial



21/12/2015 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 411

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 58

DECRETO Nº 486/2015 - ESTENDE CARGA-HORÁRIA 
DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICI-
PAL DE ENSINO.

Publicação Nº 32795

DECRETO Nº 486, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

ESTENDE CARGA-HORÁRIA DE PROFISSIONAL DE 
EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que a jornada básica de trabalho dos 
profissionais da educação, que é de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, poderá ser estendida em até 25 (vinte 
e cinco) horas no máximo, em caráter excepcional, para 
atender as necessidades da rede municipal de ensino, con-
forme disposto no Art. 40 da Lei Municipal nº 1801 de 
19/12/2007, reeditada pela Lei nº 1.815/2008, de 20 de 
fevereiro de 2008,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
7917/2015, de 01/12/2015, em que a Secretário Munici-
pal de Educação, solicita a extensão da carga horária de 
servidor,

DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida de 25 (vinte e cinco) para 50 (cin-
quenta) horas semanais, a carga-horária da servidora AL-
ZILENE CAMPOSTRINI BREDA Matrícula 28, Professor “A” 
MAPA, Nível II, Referência 12, em virtude de assumir 25 
(vinte cinco) horas, no turno vespertino, na EMEIEF “João 
Gabriel”, nos dias 02 e 03 de dezembro de 2015.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2015.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, em 17 de dezembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

NIVALDO COMETII

Secretário Municipal de Administração 

DECRETO Nº 487/2015 - ESTENDE CARGA-HORÁRIA 
DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICI-
PAL DE ENSINO.

Publicação Nº 32796

DECRETO Nº 487, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

ESTENDE CARGA-HORÁRIA DE PROFISSIONAL DE 
EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que a jornada básica de trabalho dos 
profissionais da educação, que é de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, poderá ser estendida em até 25 (vinte 
e cinco) horas no máximo, em caráter excepcional, para 
atender as necessidades da rede municipal de ensino, con-
forme disposto no Art. 40 da Lei Municipal nº 1801 de 
19/12/2007, reeditada pela Lei nº 1.815/2008, de 20 de 
fevereiro de 2008,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
7917/2015, de 01/12/2015, em que a Secretário Muni-
cipal de Educação solicita a extensão da carga horária de 
servidor,

DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida de 25 (vinte e cinco) para 50 
(cinquenta) horas semanais, a carga-horária da servido-
ra GIANI BOHRY WILVOCK, Matrícula 4189, Professor “A” 
MAPA – Ensino Fundamental, Nível II, Referência 2, em 
virtude de assumir 25 (vinte cinco) horas, no turno ma-
tutino, na EMEIEF “João Gabriel”, nos dias 02 e 03 de de-
zembro de 2015.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2015. 

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, em 17 de dezembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

NIVALDO COMETII

Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 1.188/2015 - DISPÕE SOBRE O RE-
SULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE 
PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 32797

PORTARIA Nº 1.188/2015 DISPÕE SOBRE O RESUL-
TADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PRO-
GRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

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

CONSIDERANDO a Lei nº 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 Ser-
vidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do 
Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fun-
dações 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 Muni-
cipais de São Gabriel da Palha - ES;
CONSIDERANDO, que foi designada uma Comis-
são de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 
15/08/2010;
CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 5410/2015, 
de 10/08/2015, 

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para 
fins de Progressão das Servidoras Públicas Municipais, 
da Secretaria Municipal de Educação, referente ao biênio 
2013/2015, realizado em AGOSTO/2015, conforme Ane-
xo Único desta Portaria, em consonância com o relatório 
apresentado pela Comissão de Avaliação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 18 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 1.188/2015, DE 
18/12/2015.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PRO-
GRESSÃO – AGOSTO/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Nº Servidoras 
Avaliadas Cargo Período 

Avaliado
Classe 
Atual

Per-
centual 
Obtido 

01 ARACELI 
CASTELAN ZANI

Auxiliar de 
Secretaria

08/08/2014 
a 

07/08/2015
B 100%

02 BERNARDETE 
AHNERT GUMIERO Servente 08/0/2014 a 

07/08/2015 J 100%

03

BRUNA 
BARCELLOS 

WOLFGRAMM 
RAQUEBAQUE

Auxiliar de 
Secretaria

04/08/2014 
a 

03/08/2015
C 98,21%

PORTARIA Nº 1.189/2015 - CONCEDE PROGRESSÃO 
POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNI-
CIPAIS

Publicação Nº 32798

PORTARIA Nº 1.189/2015 CONCEDE PROGRESSÃO 
POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNI-
CIPAIS

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

CONSIDERANDO a Lei nº 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 Ser-
vidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do 
Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fun-
dações 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 Muni-
cipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de 
Avaliação de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, 
de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 5410/2015, 
de 10/08/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER a Progressão às Servidoras Públicas 
Municipais, da Secretaria Municipal de Educação, conforme 
Anexo Único, desta Portaria, a partir de AGOSTO/2015, em 
consonância com a relação apresentada pela Comissão de 
Avaliação.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos 1º de agosto de 2015.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 18 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 1.189/2015, DE 
18/12/2015

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PRO-
GRESSÃO – AGOSTO/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Nº Servidoras 
Avaliadas Cargo Período 

Avaliado

Médias 
Avalia-

ções

Classe 
Ante-
rior

Clas-
se 

Atual 

01
ARACELI  

CASTELAN 
ZANI

Auxiliar de 
Secretaria 

08/08/2013 
a 

07/08/2015
100% B C

02
BERNARDETE 
AHNERT GU-

MIERO
Servente

08/08/2013 
a 

07/08/2015
100% J K

03

BRUNA  
BARCELLOS 

WOLFGRAMM 
RAQUEBAQUE

Auxiliar de 
Secretaria

04/08//2013 
a 

03/08/2015
99,10% C D

PORTARIA Nº 1.192/2015 - DISPÕE SOBRE O RE-
SULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE 
PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPA

Publicação Nº 32801

PORTARIA Nº 1.192/2015 DISPÕE SOBRE O RESUL-
TADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PRO-
GRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

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

CONSIDERANDO a Lei nº 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 Ser-
vidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do 
Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fun-
dações 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 Muni-
cipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comis-
são de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 
15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 5474/2015, 
de 12/08/2015, 

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para fins 
de Progressão das Servidoras Públicas Municipais, da Se-
cretaria Municipal de Educação – Quadro Magistério, refe-
rente ao biênio 2012/2014, realizado em FEVEEIRO/2014, 
conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância 
com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 18 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 
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ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.192/2015, DE 
18/12/2015.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PRO-
GRESSÃO – FEVEREIRO/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – QUADRO 
MAGISTÉRIO 

Nº Servidoras 
Avaliadas Cargo Período 

Avaliado
Referência 

Atual
Percentual 

Obtido 

01
PATRÍCIA 

SOARES DOS 
SANTOS

Professor 
A MAPA

12/02/2013 
a 

11/02/2014
2 100%

02
PATRÍCIA 

CERRI 
PERDONATI

Professor 
A MAPA

12/02/2013 
a 

11/02/2014
2 100%

PORTARIA Nº 1.193/2015 - CONCEDE PROGRESSÃO 
POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNI-
CIPAIS

Publicação Nº 32802

PORTARIA Nº 1.193/2015 CONCEDE PROGRESSÃO 
POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNI-
CIPAIS

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

CONSIDERANDO a Lei nº 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 Ser-
vidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do 
Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fun-
dações 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 Muni-
cipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de 
Avaliação de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, 
de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 5473/2015, 
de 12/08/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER a Progressão às Servidoras Públicas 
Municipais, da Secretaria Municipal de Educação – Quadro 
Magistério, conforme Anexo Único, desta Portaria, a partir 
de FEVEREIRO/2014, em consonância com a relação apre-
sentada pela Comissão de Avaliação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos 1º de fevereiro 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 18 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 1.193/2015, DE 
18/12/2015

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PRO-
GRESSÃO – FEVEREIRO/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – QUADRO 
MAGISTÉRIO 

Nº Servidoras 
Avaliadas Cargo Período  

Avaliado

Médias 
Avalia-
ções

Refe-
rência 
Ante-
rior

Refe-
rência 
Atual 

01

PATRÍCIA 
SOARES 

DOS 
SANTOS

Professor 
A MAPA

12/02/2012 
a 

11/02/2014
95% 2 3

02
PATRÍCIA 

CERRI 
PERDONATI

Professor 
A MAPA

12/02/2012 
A 

11/02/2014
100% 2 3
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RESULTADO DO CONCURSO DO HINO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES
Publicação Nº 32804

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Secretaria Municipal de Administração 

Praça Vicente Glazar, 159 | Centro | São Gabriel da Palha - ES | CEP 29780-000   
Fone/Fax: (27) 3727-3993/ 3727-2109 | E-mail: semec@saogabriel.es.gov.br 

 
 
 

RESULTADO DO CONCURSO DO HINO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA 
PALHA-ES 

 

A Comissão Especial para o concurso do Hino Municipal de São Gabriel 

da Palha-ES, nomeada pela Portaria nº 296/2015, informa que a autora do 

Hino vencedor é a Senhora ZELITA CORREIA SARNAGLIA. 

 

 

ROSANGELA CATARINA MARTINELLI DA FONSECA 
Presidente Da Comissão Especial – Portaria Nº 269/2015 
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HINO DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES 
 

Parte 1 
Graciosa cidade vida!  

Desbravada com presteza e real labor. 
Traz na história as marcas conferidas, 

Aos pioneiros, gente ordeira e de valor.  
No Noroeste do Espírito Santo, 

Flores nativas, seus relevos belos, naturais; 
Solo ondulado, fértil e montanhoso, 
Sua natureza é um conjunto valioso! 
Cada janela traz quadros esculturais. 

                                                
(Refrão) 

Cidade Querida! 
Esplendor de real inspiração! 

Salve! Salve! Oh! São Gabriel da Palha! 
Lar querido, gente boa, meu rincão!  

 
Parte 2 

Honrosa cidade vida! 
Mil razões têm seus filhos para celebrar! 

Cultura, arte, tradições e crenças. 
Com um calor tropical sempre abrasar! 

Sua história revela como surgiu. 
Todo progresso que enaltece a cidade, 

Filha amada do grande Brasil, 
Tudo em você nos traz felicidade! 
Até o céu sobre você é mais anil! 

 
(Refrão) 

Cidade Querida! 
Esplendor de real inspiração! 

Salve! Salve! Oh! São Gabriel da Palha! 
Lar querido, gente boa, meu rincão! 

 
 Parte 3  

Grandiosa cidade vida! 
Imponente por trabalho e a força do Café. 

O mundo inteiro reconhece as suas glórias. 
Que se aquecem ao sol de sua fé. 
Os gabrielenses cantam seu hino. 

No mês de maio é festejado o seu dia. 
Coco, café, pontões cachoeira, 

Brilham na estrela, Brasão da Bandeira!  
Suas conquistas fazem nossa alegria! 

                                                                                                       
(Refrão) 

Cidade Querida!        
Esplendor de real inspiração! 

Salve! Salve! Oh! São Gabriel da Palha!        
Lar querido, gente boa, meu rincão! 
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Câmara muniCiPal

PORTARIA Nº 132/2015
Publicação Nº 32805

PORTARIA Nº 132, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2015.

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da 
Palha do Estado do Espírito Santo, usando de atribuições 
legais,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, os Servidores KELLY VERUSKA FA-
RIAS DE SOUZA, Diretor de Diretoria e JOSIANE APARE-
CIDA MACHADO DA SILVA, Chefe de Gabinete, sendo o 
primeiro na condição de titular e o segundo suplente, para 
acompanhar e fiscalizar objeto do Contrato Administrativo 

nº 007/2015, firmado entre a Câmara Municipal de São 
Gabriel da Palha-ES e a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, conforme determina a legislação em vigor.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação no Diário Oficial dos Municípios. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Everaldo José dos Reis

Presidente 

Ricardo Leandro Mauri

1º Secretário

instituto de PrevidênCia dos servidores do muniCíPio de são gabriel da Palha

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2015
Publicação Nº 32760

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO SGP-PREV

Ordem de Serviço nº 001/2015.

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha-ES, 
usando de suas atribuições legais e em especial os Arts. 
80 e 81 da Lei Complementar Nº 44/2015, de 19 de no-
vembro de 2015, e,

CONSIDERANDO, despacho do Sr. Prefeito Municipal exa-
rado no Oficio Nº 233/2015, determinando a edição de 
documento por esta Autarquia autorizando o pagamento 
de serviços extraordinários.

CONSIDERANDO, que fora efetuada revisão no Plano de 
Carreira dos servidores do Município, e que tal revisão 
também se aplica aos aposentados e pensionistas que es-
tão amparados pela paridade.

CONSIDERANDO, o reajuste dos proventos que é efetuado 
no mês de janeiro.

CONSIDERANDO, que o Instituto de Previdência, não dis-
põe de pessoal suficiente para efetuar os serviços em ho-
rário normal de expediente.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar à servidora PAULINA MEZZADRI, locali-
zada no Instituto de Previdência, no de cargo de Assisten-
te Administrativo, a realizar serviços extraordinários nos 
períodos de 15 de novembro a 15 de dezembro de 2015 e 
de 15 de dezembro de 2015 a 15 de janeiro de 2016, para 
auxiliar na realização da correção dos proventos e pensões 
dos segurados desse Instituto de Previdência.

Art. 2º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data 
de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 15 
de novembro de 2015.

Art. 3º - Publique-se no Diário Oficial dos Municípios.

Gabinete do Diretor-Presidente, 16 de dezembro de 2015.

ALDIVINO ANTUNES PINTO

Diretor-Presidente
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São José do Calçado

Prefeitura

ERRATA CONTRATO PMSJC Nº. 211, 212, 213 E 214/ 
2015.

Publicação Nº 32758

ERRATA CONTRATO PMSJC Nº. 211, PUBLICADO NO 
DIÁRIO AMUNES NO DIA 07/12/2015.

Onde se lê:

Valor Global: vencedora do item 04 com um percentual 
de desconto de 20% (vinte por cento), item 05 com um 
percentual de desconto de 21% (vinte e um por cento), 
item 06 com um percentual de desconto de 20% (vinte por 
cento), item 08 com um percentual de desconto de 23% 
(vinte e três por cento).

Lê-se:

Valor Global: vencedora do item 04 com um percentual 
de desconto de 20% (vinte por cento), item 05 com um 
percentual de desconto de 21% (vinte e um por cento), 
item 06 com um percentual de desconto de 20% (vinte por 
cento), item 08 com um percentual de desconto de 22,5% 
(vinte e dois vírgula cinco por cento).

ERRATA CONTRATO PMSJC Nº. 212, PUBLICADO NO 
DIÁRIO AMUNES NO DIA 07/12/2015.

Onde se lê:

Valor Global: vencedora do item 10 com um percentual 
de desconto de 24% (vinte e quatro por cento), item 14 
com um percentual de desconto de 36% (trinta e seis por 
cento), item 15 com um percentual de desconto de 30% 
(trinta por cento), item 16 com um percentual de desconto 
de 30% (trinta por cento).

Lê-se:

Valor Global: vencedora do item 10 com um percentual 
de desconto de 23,8% (vinte e três vírgula oito por cento), 
item 14 com um percentual de desconto de 36,1% (trinta 
e seis vírgula um por cento), item 15 com um percentual 
de desconto de 30,1% (trinta vírgula um por cento), item 
16 com um percentual de desconto de 30,1% (trinta vír-
gula um por cento).

ERRATA CONTRATO PMSJC Nº. 213, PUBLICADO NO 
DIÁRIO AMUNES NO DIA 07/12/2015.

Onde se lê:

Valor Global: vencedora do item 09 com um percentual 
de desconto de 23% (vinte e três por cento), item 11 com 
um percentual de desconto de 21% (vinte e um por cen-
to), item 12 com um percentual de desconto de 24% (vin-
te e quatro por cento), item 13 com um percentual de 
desconto de 26% (vinte e dois por cento).

Lê-se:

Valor Global: vencedora do item 09 com um percentual 
de desconto de 23% (vinte e três por cento), item 11 com 
um percentual de desconto de 21% (vinte e um por cen-
to), item 12 com um percentual de desconto de 24% (vin-
te e quatro por cento), item 13 com um percentual de 
desconto de 25,5% (vinte e cinco vírgula cinco por cento).

ERRATA CONTRATO PMSJC Nº. 214, PUBLICADO NO 
DIÁRIO AMUNES NO DIA 07/12/2015.

Onde se lê:

Valor Global: vencedora do item 01 com um percentual 
de desconto de 23% (vinte e três por cento), item 02 com 
um percentual de desconto de 23% (vinte e três por cen-
to), item 03 com um percentual de desconto de 24% (vin-
te e quatro por cento), item 07 com um percentual de 
desconto de 22% (vinte e dois por cento).

Lê-se:

Valor Global: vencedora do item 01 com um percentual 
de desconto de 23% (vinte e três por cento), item 02 com 
um percentual de desconto de 23% (vinte e três por cen-
to), item 03 com um percentual de desconto de 23,5% 
(vinte e três vírgula cinco por cento), item 07 com um 
percentual de desconto de 22% (vinte e dois por cento).

NOTIFICAÇÃO 001/2015
Publicação Nº 32812

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São José do Calçado, por meio da 
Comissão de Tomada de Contas Especial instaurada atra-
vés da Portaria nº 4.717/2013, NOTIFICA O SRº JOSÉ 
ANTÔNIO ROCHA BATISTA a comparecer perante a 
Comissão, no período de 15 (quinze) dias a contar 
do dia 22/12/2015, no prédio da Prefeitura Municipal de 
São José do Calçado, situada na Praça Pedro Vieira, n° 58 
– Centro, São José do Calçado – ES, das 08:00 às 13:00 
horas, com o objetivo de prestar esclarecimentos acerca 
da Tomada de Contas Especial referente à prestação de 
contas no que tange a XI Festa do Carro de Boi realizada 
no ano de 2012.

São José do Calçado-ES

21/12/2015

Melânia Aparecida Abreu dos Santos

Matrícula nº 028401

Alini Baptista da Athaides Barreto Silva

Matrícula nº 028307
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SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 044/2015
Publicação Nº 32807

AVISO DE SUSPENSÃO

Pregão Presencial - SRP- nº. 044/2015.

O Município de São José do Calçado - ES, através do Pre-
goeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº. 4524/2013 
torna público a SUSPENSÃO da Licitação na modalidade 
Pregão Presencial, tipo Menor Preço por Item, que tem 

como objetivo a Aquisição de Serviços Gráficos. O qual 
tinha a seção de abertura prevista para as 09h00min, do 
dia 22 de dezembro de 2015. Fica o mesmo suspenso por 
tempo indeterminado.

São José do Calçado – ES, 21 de dezembro de 2015

Adriano da Silva Viana
Pregoeiro Oficial do Município

Dec. Nº. 4524/2013.

São Roque do Canaã

Prefeitura

LEI Nº 768/2015
Publicação Nº 32826

LEI Nº 768/2015

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI No 564/2009 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Esta-
do do Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe confere 
o inciso V do art. 57 da Lei Orgânica do Município; Faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Os artigos 27 e 248 da Lei nº 564, de 02 de 
dezembro de 2009, passam a vigorar com as seguintes 
redações:

“Art. 27 - 
 ............................. 
§ 11 - Para a jornada de serviço de 08 (oito) horas diárias, 
conceder-se-á um intervalo para repouso ou alimentação, 
o qual será, de no mínimo de 1 (uma) hora e no máximo 
de 3 (três) horas, a critério da administração.

“Art. 248 – 
 ............................. 
§ 11 - As providências de que trata o parágrafo 10 deve-
rão ocorrer no prazo improrrogável de 10 (dez) dias con-
tados da data da notificação, de acordo com disposto no 
caput do artigo 263.

Art. 2º - Fica revogado o § 5º do artigo 237 da Lei nº 564, 
de 02 de dezembro de 2009.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 18 de Dezembro de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

LEI Nº 769/2015
Publicação Nº 32832

LEI Nº 769/2015

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMEN-
TO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, 
Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso V do Art. 57 da Lei Orgânica do Município, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fornecer re-
feições, tipo marmita, aos servidores públicos municipais, 
que se encontrem submetidos ao regime de plantão por 
prestarem serviços essenciais e que, por sua natureza, 
não possam ser paralisados ou interrompidos no Pronto 
Atendimento 24 horas, localizado na Unidade de Saúde 
“Ethevaldo Francisco Roldi.

§ 1º - A marmita poderá ter até 1kg (um kilograma) de 
comida preparada.

§ 2º - Consistirá na refeição dos servidores o equivalente a 
1 (uma) refeição por plantão de 12 (doze) horas.

Art. 2º - O fornecimento das refeições de que trata esta 
Lei não constitui parte da remuneração dos servidores não 
integrando os vencimentos e salários sob qualquer hipó-
tese, não gerando direito adquirido para qualquer efeito. 

Art. 3º - O fornecimento das refeições na forma desta Lei 
poderá cessar a qualquer tempo unilateralmente, por inte-
resse da Administração Pública Municipal.

Art. 4º - Esta Lei poderá ser regulamentada por ato do 
Chefe do Poder Executivo.

Art. 5º - As despesas com a execução ou decorrentes des-
ta Lei correrão por conta de dotações próprias, consigna-
das no orçamento Municipal.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/8727776/art-7-da-lei-1657-02-votorantim
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/8727766/art-8-da-lei-1657-02-votorantim
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Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Art. 7º- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 18 de Dezembro de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

LEI Nº 770/2015
Publicação Nº 32838

LEI Nº 770/2015

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIR-
MAR CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CO-
MUNITÁRIA ALTERNATIVA FM; AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIO-
NAL ESPECIAL E SUA INCLUSÃO NOS PLANEJAMEN-
TOS DE GOVERNO: PPA, LDO E LOA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Esta-
do do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe con-
fere o inciso V do Art. 57 da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal a ce-
lebrar convênio com a Associação de Difusão Comunitária 
Alternativa FM, Associação sem fins lucrativos, com Sede 
no Município de São Roque do Canaã, inscrita no CNPJ-MF 
09.541.801/0001-39.

§ 1º - A celebração do convênio tem como finalidade o 
apoio cultural do Município às atividades desenvolvidas 
pela Rádio comunitária Alternativa- FM, na prestação de 
serviços de utilidade púbica aos moradores de São Roque 
do Canaã-ES, abrangidos pelas ondas daquela emissora.

§ 2º - O apoio cultural concedido pelo Município consis-
tirá no repasse de recursos financeiros, limitados a R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais.

§ 3º - Os recursos que integram o apoio cultural municipal 
terão utilização exclusiva no planejamento, criação, de-
senvolvimento, produção e veiculação da programação da 
Rádio Comunitária Alternativa FM.

Art. 2º - Na programação com apoio cultural do Municí-
pio, a Rádio Comunitária Alternativa FM fará a inserção da 
seguinte mensagem: “este programa conta com o apoio 
cultural do Município de São Roque do Canaã”.

Art. 3º - Em contra partida ao apoio cultural despendido 
pelo Município, deverá a Associação de Difusão Comuni-
tária Alternativa FM obrigar-se no termo de convênio, a 
realizar a publicidade institucional de interesse do Muni-
cípio, especialmente quando se tratar de informações de 
caráter social educativo, como campanhas desenvolvidas 
pelo Poder Público Municipal para atender aos interesses 
da comunidade local.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais), no orçamento municipal, na seguinte 
dotação orçamentária:

003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças

001 - Secretaria Municipal de Administração Geral

04 - Administração

122 – Administração Geral 

0004 – Gestão Administrativa

003.001.04.122.0004.2.004 – Manutenção da ativida-
des da Secretaria de administração 

3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais (F 332, FR 1604000) ...
........................................................... R$ 18.000,00

§1º - Os recursos orçamentários necessários par a aber-
tura de Crédito Adicional Especial que trata o caput deste 
artigo, serão provenientes da anulação parcial da dotação 
003.001.04.122.0004.2.004 – 3.3.90.39.00 – F 21, 
FR 1604000) .........................................R$ 18.000,00

§ 2º - As despesas resultantes da presente lei, nos exercí-
cios seguintes correrão à conta dos créditos próprios, con-
signados no orçamento geral do Município.

Art. 5º - Fica autorizado a inclusão da despesa a que 
se refere o Art. 1° desta Lei nos instrumentos de plane-
jamentos: Plano Plurianual (PPA) 2014 – 2017 - Lei nº. 
725/2013, Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO-2016) - 
Lei nº 761/2015 e Lei Orçamentária Anual (LOA-2016) - 
Lei n.º 766/2015.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 18 de Dezembro de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal
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LEI Nº 771/2015
Publicação Nº 32839

LEI Nº 771/2015

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 407/2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso V do Art. 57 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica criado na Lei Municipal nº 407, de 12 de junho de 2007, Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
Servidores Municipais da Área da Saúde, o cargo de Médico Plantonista, conforme quadro abaixo: 

Grupo ocupacional Classe Cargo CBO Carga Horária 
Semanal Escolaridade Mínima para Ingresso

GRUPO SUPERIOR DE 
SERVIÇOS DA ÁREA 
DA SAÚDE

K Médico Plantonista 2231 24 horas

Curso Superior em Medicina, Registro 
no respectivo Conselho e experiência 
profissional de 02 anos na área de 
urgência e emergência no atendimento 
de adultos e crianças.

Parágrafo Único - O pré-requisito para o provimento do cargo criado no “caput” deste artigo, classe a que pertence à 
descrição de suas atribuições, com carga horária, escolaridade mínima exigida para ingresso, são os dispostos no Anexo 
I desta lei.

Art. 2º - Ficam criadas, na Lei Municipal nº 407, de 12 de junho de 2007, Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
Servidores Municipais da Área da Saúde, as vagas nos seguintes cargos, conforme quadro abaixo:

Grupo Ocupacional Classe Quant. de 
Vagas Cargos CBO Carga Horária 

Semanal
Escolaridade Mínima para 

Ingresso

GRUPO SUPERIOR 
DE SERVIÇOS DA 
ÁREA DA SAÚDE

K 07 Médico Plantonista 2231 24 horas

Curso Superior em Medicina, Registro 
no respectivo Conselho e experiência 
profissional de 02 anos na área de 
urgência e emergência no atendimento 
de adultos e crianças.

Art. 3º - Os quantitativos dos cargos criados e existentes são os constantes do Anexo II, desta Lei.

Art. 4º - Com as alterações estabelecidas por esta Lei, o anexo I (Descrição dos cargos), o anexo II (distribuição de car-
gos por grupo ocupacional e requisito para ingresso), o anexo IV (tabela para promoção por qualificação profissional) e o 
anexo VII (estrutura do plano de carreira dos cargos administrativos (nível superior) da lei 407/2007 passam a ser o anexo 
III e II e IV e V da presente Lei.

Art. 5º - As despesas autorizadas na presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, consignada no 
orçamento municipal.

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

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 18 de Dezembro de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal
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ANEXO I

DESCRIÇÃO DO CARGO

CARGO: Médico Plantonista 

CBO: 2231

CÓDIGOS: K – 24 (vinte e quatro) horas

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

ATRIBUIÇÕES:

Executar atendimento de toda parte clinica de urgência e emergência incluindo o atendimento ambulatorial;

Atender qualquer alteração orgânica, psiquica ou de integridade física, súbita e/ou recente que venha a comprometer si-
nais vitais, nível de consciência, as atividades habituais e/ou fisiológica e o estado geral do paciente;

Diagnosticar enfermidades e indicar e realizar procedimentos terapêuticos e diagnósticos em enfermos;

Elaborar a história clínica (história da doença e anamnese), relatórios de exames e os respectivos laudos, sendo sempre 
registrado em seu prontuário único;

Executar e solicitar exames físicos, psíquicos e complementares visando ao diagnóstico de enfermidades ou ao acompa-
nhamento terapêutico;

Pedir, indicar, realizar ou executar, interpretar, laudos e valorização de exames principais, subsidiários e complementares 
ou quaisquer outros procedimentos destinados ao diagnóstico médico, para os quais os médicos estejam devidamente 
capacitados e habilitados;

Realizar procedimentos clínicos, cirúrgicos ou quaisquer outros com finalidade diagnóstica, profilática, terapêutica ou de 
reabilitação que impliquem em algum procedimento diagnóstico ou terapêutico;

Realizar perícias administrativas, cíveis ou penais em sua área de competência desde que devidamente capacitado e ha-
bilitado;

Acompanhar, assessorar, avaliar e controlar a assistência aos enfermos precedentes de qualquer enfermidade, inclusive 
primeiros socorros em caso de acidente;

Indicar e executar medidas de reabilitação em pessoas prejudicadas por enfermidades;

Exercer a direção de serviços médicos;

Planejar, executar, controlar, supervisionar e auditar serviços médicos-sanitários oficiais ou privados quando solicitado, 
desde que devidamente capacitado e habilitado;

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação 
e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, 
idade adulta e terceira idade;

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

Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e 
contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto 
pela referência;

Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário;

Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente;

Fazer a verificação de óbtos;

Participar e/ou precidir junta médica;

Coordenar atividades auxiliares de serviços de saúde;

Coletar e avaliar dados bioestatístico e sócio sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde a 
população estudada;

Registrar em formulários próprios a produção e os relatórios dos sistemas de informação implantados no município;

Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica;

Emitir diagnósticos, pareceres, informações técnicas e demais documentações;

Analisar, processar e atualizar dados;

Realizar ações educativas de promoção a saúde e prevenção de doenças; 

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

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

Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas de trabalho.

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

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Jornada de trabalho: máximo 24 (vinte e quatro) horas semanais e 120 (cento e vinte) horas mensais. O exercício do 
cargo exige o trabalho de 24 horas ininterupitas, diurnas e noturnas, aos sábados, domingos e feriados, bem como o uso 
de uniforme e equipamento de proteção individual.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade Mínima: 18 anos

Grau de Instrução: Curso Superior em Medicina, Registro no respectivo Conselho e experiência profissional de 02 anos 
na área de urgência e emergência no atendimento de adultos e crianças.

RESPONSABILIDADES:

1. Pelo serviço executado;

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

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

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.

ANEXO II

(A que se refere o Art. 3º da Lei nº 771/2015)

(Anexo II da Lei nº 407/2007)
DISTRIBUIÇÃO DE CARGO POR GRUPO OCUPACIONAL

E REQUISITO PARA INGRESSO

Grupo ocupacional Classe
Quant. 
de Va-

gas
Cargos CBO

Carga Ho-
rária Se-

manal

Escolaridade Mínima para Ingres-
so

GRUPO DE APOIO À 
SAÚDE

A 28 Agente Comunitário de 
Saúde 5151 44 Horas Ensino Fundamental Completo.

B 05 Agente de Combate a En-
demias 5151 44 Horas Ensino Médio e Domínio da Legislação 

e Carteira Nacional de Habilitação "AB"

D 13 Auxiliar de Enfermagem 3222 44 Horas Ensino médio, habilitação para desem-
penho da função, registro no COREN.

B 01 Auxiliar de Consultório Den-
tário 3224 44 Horas

Ensino médio e Curso de Qualificação 
Profissional de Auxiliar de Consultório 
Dentário, promovido pela Associação 
Brasileira de Odontologia, com dura-
ção mínima de 600 horas, Registro no 
respectivo conselho.

GRUPO TECNICO DE 
SERVIÇOS DA ÁREA 

DA SAÚDE

E 2 Agente Fiscal Sanitário 3522 44 Horas Ensino Médio, Domínio da Legislação e 
Carteira Nacional de Habilitação “AB”.

E 01 Auxiliar Técnico de Labo-
ratório 3242 44 Horas Ensino Médio. Curso de Técnico em La-

boratório , registro no CRF.
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GRUPO SUPERIOR 
DE SERVIÇOS DA 
ÁREA DA SAÚDE

L 01 Biólogo 2211 40 Horas
Curso superior em Biologia ou Ciências 
Biológicas e Registro no respetivo Con-
selho de Classe.

L 04 Enfermeiro 2235 40 Horas Superior em Enfermagem, registro no 
respectivo conselho.

L 03 Farmacêutico 2234 40 Horas Curso superior em Farmácia, Registro 
no respectivo Conselho.

I 02 Fisioterapeuta 2236 30 Horas Curso superior em fisioterapia, Regis-
tro no respectivo conselho.

H 01 Médico Auditor em Saúde 
Pública 2231 20 Horas

Curso Superior em Medicina, Registro 
no respectivo Conselho, Título de es-
pecialização em Auditoria em Serviços 
de Saúde ou Administração Hospitalar 
e Serviços de Saúde concedidos pelas 
Sociedades Médicas, com registro no 
CRM.

H 02 Médico Clínico Geral 2231 20 Horas

Curso Superior em Medicina, Registro 
no respectivo Conselho, residência em 
clinica médica reconhecida pelo MEC e/
ou Título de especialização concedido 
pelas Sociedades Médicas, com regis-
tro no CRM na área de Clinica Médica.

Continuação do ANEXO II

(A que se refere o Art. 3º da Lei nº 771/2015)

(Anexo II da Lei nº 407/2007)

DISTRIBUIÇÃO DE CARGO POR GRUPO OCUPACIONAL

E REQUISITO PARA INGRESSO

GRUPO SUPERIOR 
DE SERVIÇOS DA 
ÁREA DA SAÚDE

H 02 Médico Ginecologista 2231 20 Horas

Curso Superior em Medicina, Regis-
tro no respectivo Conselho, residência 
reconhecida pelo MEC e/ou Curso de 
especialização concedido pelas Socie-
dades Médicas, com registro no CRM 
na área de ginecologia.

H 02 Médico Pediatra 2231 20 Horas

Curso Superior em Medicina, Registro 
no respectivo Conselho, residência re-
conhecida pelo MEC e/ou Título de es-
pecialização concedido pelas Socieda-
des Médicas, com registro no CRM na 
área Pediatria.

G1 14 Médico Plantonista 2231 12 Horas

Curso Superior em Medicina, Registro 
no respectivo Conselho e experiência 
profissional de 02 anos na área de ur-
gência e emergência no atendimento 
de adultos e crianças.

K 07 Médico Plantonista 2231 24 horas

Curso Superior em Medicina, Registro 
no respectivo Conselho e experiência 
profissional de 02 anos na área de ur-
gência e emergência no atendimento 
de adultos e crianças.

H 01 Médico Veterinário 2233 20 Horas Curso Superior em Medicina Veteriná-
ria, Registro no respectivo Conselho. 

H 03 Odontólogo 2232 20 Horas Curso Superior em odontologia, Regis-
tro no respectivo Conselho.
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ANEXO III

(A que se refere o Art. 3° da Lei nº 771/2015)

(ANEXO I da Lei nº 407/2007)

DESCRIÇÃO DOS CARGOS

CARGO: Agente Comunitário de Saúde

CBO – 5151

CÓDICO: A

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

ATRIBUIÇÕES:

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equi-
pe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando 
as características e as finalidades do trabalho de acompa-
nhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade;

Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e 
sócio-cultural da comunidade;

Promover ações de educação para a saúde individual e co-
letiva;

Estimular à participação da comunidade nas políticas pú-
blicas voltadas para a área da saúde;

Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramen-
to de situações de risco à família;

Participar em ações que fortaleçam os elos entre o se-
tor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de 
vida;

Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica 
definida, a microárea;

Estar em contato permanente com as famílias desenvol-
vendo ações educativas, visando à promoção da saúde e 
a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento 
da equipe;

Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os 
cadastros atualizados;

Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde 
disponíveis;

Desenvolver atividades de promoção da saúde, de preven-
ção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por 
meio de visitas domiciliares e de ações educativas indivi-
duais e coletivas nos domicílios e na comunidade, manten-
do a equipe informada, principalmente a respeito daquelas 
em situação de risco;

Realizar a prevenção e controle da malária e da dengue;

Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crian-
ças de 0 a 5 anos;

Promover a imunização de rotina às crianças e gestantes, 
encaminhando-as ao serviço de referência ou criando al-
ternativas de facilitação de acesso;

Incentivar o aleitamento materno exclusivo;

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

Identificar e encaminhar as gestantes para o serviço de 
pré-natal na unidade de saúde de referência;

Realizar ações educativas para a prevenção do câncer cér-
vico-uterino e de mama, encaminhando as mulheres para 
realização dos exames periódicos nas unidades de saúde 
de referência;

Realizar ações educativas sobre métodos de planejamento 
familiar;

Realizar atividades de educação nutricional nas famílias e 
na comunidade;

Realizar atividades de prevenção e promoção de saúde do 
idoso;

Incentivar a comunidade na aceitação e inserção social dos 
portadores de deficiência psicofísica;

Orientar as famílias e à comunidade para a prevenção e o 
controle das doenças endêmicas;

Estimular a participação comunitária para ações que visem 
a melhoria da qualidade de vida da comunidade;

Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem 
incumbidos, assim como cooperar com os colegas de tra-
balho.

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

Desenvolver atividades nas unidades básicas de saúde, 
desde que vinculadas às atribuições acima.

Desenvolver suas ações nos domicílios de sua área de res-
ponsabilidade e juntos às unidades para programação e 
supervisão de suas atividades.

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, 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 edu-
cativas nos domicílios e nas comunidades sob supervisão 
competente. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade Mínima: 18 anos;

Residência: residir na área da comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação do edital do concurso público;

Grau de Instrução: Ensino Fundamental Completo;

RESPONSABILIDADES:

- Usar material e equipamento de proteção indidual

Pelo uso de uniforme e equipamento de proteção indivi-
dual;

Pelo serviço executado;

Pelo material de consumo, equipamento e material perma-
nente à sua disposição.

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

CARGO: Agente de Combate a Endemias

CBO - 5151

CÓDICO: B
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PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

ATRIBUIÇÕES:

Desenvolver ações de vigilância em saúde; 

Orientar a comunidade quanto aos meios de controle e 
prevenção de doenças;

Encaminhar às Unidades de Referência os casos de suspei-
ta de doenças e situações, objeto de vigilância;

Realizar ações de saneamento e melhoria do meio ambien-
te, através de visitas domiciliares periódicas;

Realizar controle químico de vetores, roedores e outros 
agentes de doenças e agravos em imóveis no Município; 

Realizar captura e recolhimento de animais domésticos no 
Município; 

Executar a contenção e manipulação de animais domésti-
cos para procedimentos veterinários; 

Auxiliar na realização de inquérito epidemiológico e de-
mais pesquisas de vigilância;

Realizar atividades de mutirão de limpeza e higienização 
de locais e equipamentos utilizados nas ações de preven-
ção e controle das zoonoses;

Participar de ações e campanhas de imunização, inclusive 
animal, no Município; 

Conduzir veículos automotores do Município para consecu-
ção das atividades principais descritas acima, recolhendo-
-o ao local destinado após concluída a jornada diária; 

Comunicar qualquer defeito que eventualmente ocorra nos 
veículos; 

Manter os veículos utilizados em perfeitas condições de 
funcionamento e zelar pela sua conservação; 

Promover o abastecimento de combustível e verificar água 
e óleo; 

Verificar o funcionamento do sistema elétrico e informar 
qualquer defeito percebido; 

Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de 
doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em confor-
midade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do ges-
tor local.

Registrar as informações referentes às atividades executa-
das nos formulários específicos;

Seguir seu itinerário de trabalho conforme estabelecido 
pela coordenação municipal da Vigilância Ambiental;

Utilizar corretamente o equipamento de proteção indivi-
dual;

Repassar ao supervisor os problemas de maior grau de 
complexidade não solucionados;

Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem 
incumbidos, assim como cooperar com os colegas de tra-
balho.

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, domin-
gos e feriados, sujeitos ao uso de equipamento de prote-
ção indidual.

Especial: o exercício do cargo sujeita o servidor a deslo-
car-se periodicamente, visto a necessidade de visitas do-
miciliares, bem como 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:

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:

Pelo uso de uniforme e equipamento de proteção indivi-
dual;

Pelo serviço executado;

Pelo material de consumo, equipamento e material perma-
nente á sua disposição;

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

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

CARGO: Agente Fiscal Sanitário

CBO - 3522

CÓDICO: E

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

ATRIBUIÇÕES:

Inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação 
pública, verificando o cumprimento das normas de higiene 
sanitária contidas na legislação em vigor;

Proceder à fiscalização dos estabelecimentos de venda de 
gêneros alimentícios, inspecionando a qualidade, o esta-
do de conservação e as condições de armazenamento dos 
produtos oferecidos ao consumo;

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;

Colher amostras de gêneros alimentícios para análise em 
laboratório, quando for o caso;

Providenciar a interdição da venda de alimentos impró-
prios ao consumidor;

Inspecionar poços, fossas, rios, drenos, pocilgas e águas 
estagnadas em geral, examinando a existência de focos de 
contaminação e coletando material para posterior análise;

Inspecionar, sob supervisão de profissional da área, ho-
téis, restaurantes, laboratórios de análises clínicas, farmá-
cias, consultórios médicos ou odontológicos, entre outros, 
observando a higiene das instalações, documentos neces-
sários para funcionamento e responsabilidade técnica;

Inspecionar, sob supervisão de profissional da área, as 
condições sanitárias dos logradouros públicos, locais e es-
tabelecimentos de repouso, de reuniões e diversão pública 
em geral, cemitérios, necrotérios, bem como das medidas 
sanitárias referentes às inumações, exumações, transla-
ções e cremações;
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Comunicar as infrações verificadas, propor a instauração 
de processos e proceder às devidas autuações de interdi-
ções inerentes à função;

Orientar o comércio e a indústria quanto às normas de 
higiene sanitária;

Providenciar a interdição de locais com presença de ani-
mais, tais como pocilgas e galinheiros que estejam insta-
lados em desacordo com as normas constantes do Código 
de Posturas do Município;

Zelar pelas condições de saúde dos animais, observando-
-os e identificando os doentes comunicando a ocorrência 
ao superior imediato para evitar a contaminação dos de-
mais;

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;

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 servi-
ço;

Elaborar replica e treplicas fiscais, em processos de recur-
so, oriundos de penalidades impostas em decorrência do 
poder de polícia do Município nas relações de consumo e 
serviços

Prestar um atendimento com resolutividade e responsabi-
lidade 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;

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

Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem 
incumbidos, assim como cooperar com os colegas de tra-
balho.

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, domin-
gos e feriados, sujeitos ao uso de equipamento de prote-
ção indidual.

Especial: o exercício do cargo sujeita o servidor a deslo-
car-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:

Idade Mínima: 18 anos

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

RESPONSABILIDADES:

Pelo uso de uniforme e equipamento de proteção indivi-
dual;

Pelo serviço executado;

Pelo material de consumo, equipamento e material perma-
nente á sua disposição;

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

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

CARGO: Auxiliar de Consultório Dentário - ACD

CBO – 3224

CÓDICO: B

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

ATRIBUIÇÕES:

Receber, registrar e encaminhar pacientes para atendi-
mento odontológico;

Preencher e anotar fichas clínicas com dados individuais 
dos pacientes, bem como boletins de informações odon-
tológicas;

Informar os horários de atendimento e agendar consultas, 
pessoalmente ou por telefone;

Controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao 
histórico dos pacientes, organizando-os e mantendo-os 
atualizados, para possibilitar ao cirurgião-dentista consul-
tá-los, quando necessário;

Atender os pacientes, procurando identificá-los, averi-
guando as necessidades e o histórico clínico dos mesmos, 
para prestar-lhes informações, receber recados ou enca-
minhá-los ao Cirurgião Dentista;

Proceder à desinfecção e à esterilização dos materiais e 
dos instrumentos utilizados no consultório;

Revelar e montar radiografias intra-orais;

Preparar o paciente para o atendimento;

Auxiliar o Cirurgião Dentista e o Técnico de Higiene Dental 
no atendimento ao paciente e no preparo do material a ser 
utilizado na consulta;

Instrumentar o Cirurgião Dentista e o Técnico em Higiene 
Dental junto à cadeira operatória;

Promover o isolamento do campo operatório;

Manipular materiais de uso odontológico;

Auxiliar na aplicação de métodos preventivos para controle 
de cárie dental;

Receber, registrar e encaminhar material para exame de 
laboratório, de acordo com orientações recebidas;

Orientar os pacientes sobre higiene bucal;

Zelar pela assepsia, conservação e recolhimento de ma-
terial mantendo o equipamento odontológico em estado 
funcional, para assegurar os padrões de qualidade e fun-
cionalidade requeridos;

Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das de-
pendências do local de trabalho;

Providenciar a distribuição e a reposição de estoques de 
medicamentos, de acordo com orientação superior;
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Colaborar na orientação ao público em campanhas de pre-
venção à cárie;

Auxiliar na identificação dos principais problemas de saúde 
bucal de determinada população, através de diagnósticos 
epidemiológicos entre outros, identificando grupos e áreas 
de risco e contextualizando o processo de saúde e doença 
bucal;

Atuar em parceria com os demais profissionais da sua 
equipe de saúde, promovendo a interdisciplinaridade na 
equipe;

Preencher o mapa de produtividade da unidade, entregan-
do-o no prazo solicitado pela sua chefia imediata;

Fazer uso de microcomputador para organização de arqui-
vos eletrônicos e digitação de comunicação quando neces-
sário;

Solicitar, estocar, observando as condições para a preser-
vação dos materiais odontológicos, controlando o nível de 
estoque e prazos de validade, informando ao superior ime-
diato as necessidades;

Preparar e organizar instrumental e materiais necessários;

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

Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem 
incumbidos, assim como cooperar com os colegas de tra-
balho.

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 à noite, aos sábados, 
domingos e feriados, 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 edu-
cativas nos domicílios e nas comunidades sob supervisão 
competente. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade Mínima: 18 anos

Grau de Instrução: Ensino médio e Curso de Qualificação 
Profissional de Auxiliar de Consultório Dentário, promovi-
do pela Associação Brasileira de Odontologia, com duração 
mínima de 600 horas, Registro no respectivo conselho.

RESPONSABILIDADES:

Pelo uso de uniforme e equipamento de proteção individual

Pelo serviço executado;

Pelo material de consumo, equipamento e material perma-
nente á sua disposição;

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

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

CARGO: Auxiliar de Enfermagem

CBO - 3222

CÓDIGO: D

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01

ATRIBUIÇÕES:

Receber, registrar, verificar temperatura, pulso, respiração 
e encaminhar pacientes para atendimento médico;

Realizar atividades de nível médio, de certa complexidade, 
envolvendo a execução de serviços auxiliares de enferma-
gem;

Auxiliar nos serviços de enfermagem;

Fazer curativos, de acordo com a orientação recebida; 

Atender sob supervisão, aos doentes de acordo com reco-
mendações e prescrições médicas; 

Verificar temperatura, pulso e respiração e anotar os resul-
tados no prontuário;

Ministrar medicamentos prescritos, sob supervisão; 

Aplicar vacinas; 

Transportar ou acompanhar pacientes;

Preparar pacientes para atos cirúrgicos e outros sob su-
pervisão;

Atender isolamento, de acordo com instruções recebidas, 
prestar socorros de urgência;

Realizar atividade simples de lactário e berçário;

Promover e fazer a higienização de doentes sob supervi-
são;

Orientar individualmente o paciente, em relação a sua hi-
giene pessoal;

Pesar e medir pacientes;

Auxiliar o paciente a alimentar-se quando solicitado;

Registrar ocorrências relativas a doentes;

Coletar materiais para exames de laboratório;

Preparar o instrumental para aplicação de vacinas e inje-
ções;

Remover aparelhos e outros objetos utilizados pelos pa-
cientes;

Preparar salas de cirurgia e unidades de pacientes;

Limpar, preparar, esterilizar, distribuir ou guarda de mate-
riais cirúrgicos e outros;

Desenvolver atividades de apoio nas salas de consulta e 
tratamento de pacientes;

Prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias, ambu-
latórios e seções de enfermagem;

Providenciar no abastecimento de material de enferma-
gem e médico;

Participar de programas de educação sanitária;

Participar do ensino ou cursos para Auxiliares de Enfer-
magem;

Apresentar relatórios referentes às atividades sob sua su-
pervisão;

Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 
execução das atividades próprias do cargo;
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Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão;

Realizar Controle hídrico;

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

Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em 
doenças transmissíveis;

Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de 
diagnóstico.

Colher material para exames laboratoriais;

Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar 
por sua segurança, inclusive:

Alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se.

Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipe e de 
dependência de unidades de saúde.

Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pa-
cientes;

Participar dos procedimentos pós-morte.

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

Tratar com respeito e urbanidade colegas de trabalho, pa-
cientes e seus familiares, não prescindindo de igual trata-
mento;

Prestar um atendimento com resolutividade e responsabi-
lidade 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;

Cumprir o código de ética de enfermagem no exercício de 
suas atividades;

Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem 
incumbidos, assim como cooperar com os colegas de tra-
balho;

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 orga-
nizada, sujeitos ao uso de equipamento de proteção indi-
dual.

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 presta-
ção 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 equi-
pamento de proteção indidual.

Especial: Desenvolver e executar atividades de preven-
ção 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 de-
sempenho da função, registro no COREN.

RESPONSABILIDADES:

Pelo uso de uniforme e de equipamentos de proteção in-
dividual;

Pelo serviço executado;

Pelo material de consumo, equipamento e material perma-
nente á sua disposição;

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

CBO: 3242

CÓDICO: E

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

ATRIBUIÇÕES:

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;

Preparar reagentes, peças e outros materiais utilizados em 
experimentos;

Proceder à limpeza e conservação de instalações, equipa-
mentos e materiais dos laboratórios;

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

Responsabilizar-se por pequenos depósitos e/ou almoxari-
fados dos setores que estejam alocados;

Utilizar recursos de informática;

Coletar, receber e distribuir material biológicos de pacien-
tes;

Preparar amostra do material biológico e realizar exames 
conforme protocolo;

Operar equipamentos analíticos e de suporte;

Executar, checar, calibrar e fazer manutenção corretiva dos 
equipamentos;

Administrar e organizar o seu local de trabalho;

Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de 
boas práticas, qualidade e biossegurança;

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.

Prestar um atendimento com resolutividade e responsabi-
lidade 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;

Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que fo-
rem incumbidos, assim como cooperar com os colegas de 
trabalho.
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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

Grau de Instrução: Ensino Médio, curso técnico em labo-
ratório, registro no respectivo conselho de classe.

RESPONSABILIDADES:

Pelo uso de equipamento de proteção individual

Pelo serviço executado;

Pelo material de consumo, equipamento e material perma-
nente á sua disposição;

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

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

CARGO: Biólogo

CBO - 2211

CÓDIGO: L

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01

ATRIBUIÇÕES:

Formular, elaborar, coordenar, supervisionar, orientar e 
executar projetos, trabalhos, análises, experimentaçoes, 
ensaios e pesquisas científicas básicas e/ou aplicadas nas 
mais variadas áreas da biologia ou a ela ligada, executan-
do direta ou indiretamente as atividades resultantes des-
ses trabalhos; 

Realizar estudos e pesquisas ligadas a saúde pública, epi-
demiologia de doenças transmissiveis e controle de vetor;

Participar do planejamento, orgazinação e execução das 
ações dos sistemas de vigilância em saúde, visando à saú-
de pública;

Desenvolver pesquisas e investigações com animais veto-
res, animais pragas e outros animais prejudiciais, proce-
dendo na sua identificação, erradicação, manejo e controle 
populacional, visando à saúde pública;

Liberar laudos, resultados e perícias;

Assumir a responsabilidade técnica do laboratório muni-
cipal,

Coletar material coprológico e hematológico de pacientes, 

Preparar material para estudo através de sedimentação, 
montagem de lâminas e coloração, assim como analisar e 
emitir laudo;

Executar tarefas técnicas para garantir a integridade física, 
química e biológica do material biológico coletado;

Proceder ao registro, identificação, separação, distribui-
ção, acondicionamento, conservação, transporte e descar-
te de amostra ou de material biológico;

Preparação de soluções e reagentes para aplicação em 
meios de cultura e outros;

Coletar, preparar e analisar exames laboratoriais de carác-
ter hematológico, imuno-sorológico, bacteriano, virológico 
e parasitológico humano;

Realizar orientação quanto à coleta de material biológico;

Organizar o estoque e proceder ao levantamento de ma-
terial de consumo para o setor, revisando a provisão e a 
requisição necessária; 

Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia, conservação de 
equipamentos, desinfecção e esterilização de materiais e 
vidrarias de uso constante;

Executar levantamento de espécies vetoriais e doenças 
infectocontagiosas e organismos por eles veiculados, uti-
lizando técnicas específicas, procedendo a sua identifica-
ção, exames e outros estudos;

Realizar coleta e envio de amostras de água para consumo 
humano, para análise e identificação de coliformes fecais e 
demais fatores com vistas ao resguardo da saúde pública;

monitorar a qualidade do solo, água e ar, além de geren-
ciar os sistemas de informação do ministério da saúde re-
ferente aos mesmos; 

Participar de treinamento, cursos e campanhas educativas 
no que diz respeito à biologia sanitária e sua relação com 
a saúde pública;

Utilizar recursos de informática;

Operar equipamentos análiticos e de suporte, bem como 
checar, calibrar e fazer manutenção corretiva dos mesmos;

Prestar um atendimento com resolutividade e responsabi-
lidade 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;

Conhecer, interpretar e estabelecer condições para o cum-
primento das legislações e notas técnicas pertinentes à 
função;

Cumprir o código de ética referente ao cargo de biólogo no 
exercício de suas atividades;

Avaliar a situação geral e medidas a serem adotadas atra-
vés de investigação dos dados do paciente, visita domici-
liar, possível localização e combate de vetores;

Realizar o controle da qualidade microbiológica da água 
envolvendo coleta de amostras de água para análise mi-
crobiológica;

Participar da elaboração e acompanhamento da politica 
e programas e campanhas de saúde pública, executando 
treinamento de operadores para realização de campanhas 
de controles de insetos, roedores e outros animais noci-
vos, que funcionam como vetores;

Proferir palestras para esclarecimento a população quanto 
às diversas patologias transmitidas pelos organismos ve-
tores;

Executar outras tarefas correlatas e inerentes ao exercício 
profissional.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Jornada de trabalho: máximo 40 (quarenta) horas 
semanais e 200 (duzentas) horas mensais, podendo ser 
exigido a prestação de serviço relacionados à saúde públi-
ca aos sábados, domingos e feriados, bem como ser exigi-
dos plantões de acordo com a escala organizada, sujeitos 
ao uso de equipamento de proteção indidual.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade Mínima: 18 anos

Grau de Instrução: Curso superior em Biologia ou Ciên-
cias Biológicas e Registro no respetivo Conselho de Classe.

RESPONSABILIDADES:

Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual.

Pelo serviço executado;

Pelo material de consumo, equipamento e material perma-
nente á sua disposição;

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

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

CARGO – Enfermeiro

CBO - 2235

CÓDIGOS – L – 40 (quarenta) horas

J – 36 (trinta e seis) horas

PADRÃO DE VENCIMENTO – 01

ATRIBUIÇÕES:

Identificar as necessidades de enfermagem, realizando 
entrevistas e participar de reuniões com vistas à preserva-
ção e recuperação da saúde individual ou coletiva; 

Elaborar plano de enfermagem; 

Executar diversas tarefas de enfermagem, monitoração e 
aplicação de respiradores artificiais; 

Prestar cuidados de conforto, aplicação de diálise peri-
tonial, dosoterapia, cateterismo, instilações, lavagens de 
estômago, vesicais e outros tratamentos, valendo-se dos 
seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior 
grau possível de bem-estar físico, mental e social aos pa-
cientes; 

Executar tarefas complementares ao tratamento médico 
especializado;

Supervisionar o preparo do paciente, o material e o am-
biente, para assegurar maior eficiência na realização dos 
exames e tratamentos; 

Efetuar testes de sensibilidade; 

Fazer curativos, imobilizações especiais e ministrar me-
dicamentos e tratamentos em situações de emergência, 
empregando técnicas usuais ou específicas; 

Adaptar aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados, 
realizando entrevistas;

Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessá-
rios às atividades, elaborando escalas de serviço e atribui-
ções diárias e especificando e controlando equipamentos, 
materiais permanentes e de consumo, para assegurar de-

sempenho adequado dos serviços de enfermagem; 

Coordenar e supervisionar o pessoal da equipe de enferma-
gem, requisitar e controlar entorpecentes e psicotrópicos, 
apresentando a receita médica devidamente preenchida e 
dando saída no “livro de controle”, para evitar desvios dos 
mesmos e atender às disposições legais; 

Desenvolver atividades técnicas-administrativas na elabo-
ração de normas, instruções, roteiros e rotinas específicas, 
para padronizar procedimentos e racionalizar os trabalhos; 

Registrar as observações, tratamentos executados e ocor-
rências verificadas em relação ao paciente, anotando-as 
em fichário apropriado; 

Preparar relatório geral, para documentar a evolução da 
doença e possibilitar o controle da saúde;

Realizar as atividades correspondentes às áreas prioritá-
rias de internação na atenção básica.

Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos 
Auxiliares de Enfermagem com vistas ao desempenho de 
suas funções.

No nível de suas competências, executar assistência bási-
ca e ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária;

Realizar ações de saúde em diferentes ambientes;

Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e 
emergências clínicas, fazendo indicação para a continuida-
de da assistência prestada;

Realizar procedimentos de enfermagem, conforme proto-
colo estabelecido nos programas do Ministério da Saúde, e 
as disposições legais da profissão;

Registrar em formulários próprios a produção e os relató-
rios dos sistemas de informação implantados no municí-
pio;

Prestar um atendimento com resolutividade e responsabi-
lidade 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;

Cumprir o código de ética de enfermagem no exercício de 
suas atividades;

Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que fo-
rem incumbidos, assim como cooperar com os colegas de 
trabalho;

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

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Jornada de trabalho: máximo 40 (quarenta) horas 
semanais e 200 (duzentas) horas mensais, podendo ser 
exigido a prestação de serviço relacionados à saúde públi-
ca aos sábados, domingos e feriados, bem como ser exigi-
dos 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 presta-
ção 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 equi-
pamento de proteção indidual.
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Especial: Desenvolver e executar atividades de prevenção 
de doenças e promoção da saúde, por meio de ações edu-
cativas nas comunidades.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade Mínima: 18 anos

Grau de Instrução: Curso Superior em Enfermagem, Re-
gistro no respectivo conselho.

RESPONSABILIDADES:

Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual.

Pelo serviço executado;

Pelo material de consumo, equipamento e material perma-
nente á sua disposição;

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

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

CARGO: Farmacêutico

CBO - 2234

CÓDICO: L

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

ATRIBUIÇÕES:

Responsabilizar-se pelos medicamentos sob sua guarda; 

Controlar o estoque de medicamentos, e colaborar na ela-
boração de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e toxi-
cológicas;

Emitir parecer técnico a respeito de produtos e equipa-
mentos utilizados na farmácia, principalmente em relação 
à compra de medicamentos; 

Controlar psicotrópicos e fazer os boletins de acordo com 
a vigilância sanitária; 

Planejar e coordenar a execução de Assistência Farmacêu-
tica no Município;

Coordenar o consumo e a distribuição dos medicamentos;

Elaborar e promover os instrumentos necessários, objeti-
vando o desempenho adequado das atividades de armaze-
namento, distribuição, dispensação e controle de medica-
mentos pelas unidades de saúde;

Avaliar o custo do consumo de medicamentos;

Realizar supervisão técnico-administrativa em unidades de 
saúde do Município no tocante a medicamentos e sua uti-
lização;

Realizar treinamentos e orientar os profissionais da área;

Dispensar medicamentos e acompanhar a dispensação 
realizada por servidores subordinados, dando orientação 
necessária e iniciar o acompanhamento do uso (farmaco-
vigilância);

Realizar procedimentos técnicos administrativo no tocante 
a medicamento a serem utilizados;

Acompanhar a validade dos medicamentos e seus rema-
nejamentos;

Fiscalizar farmácias e drogarias quanto ao aspecto sani-
tário;

Executar manipulação de ensaios farmacêuticos, pesa-
gem, mistura e conservação;

Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo re-
ceituário médico;

Elaborar manuais de procedimentos, buscando normati-
zar e operacionalizar o funcionamento do estabelecimen-
to, criando padrões técnicos e sanitários de acordo com a 
legislação;

Dispensar medicamentos, informando de forma clara e 
compreensiva, sobre o modo correto de administração dos 
medicamentos e alertar para possíveis reações adversas;

Orientar sobre os perigos da auto-medicação;

Participar ativamente em programas educacionais de saú-
de pública, promovendo o uso racional de medicamentos;

Manter-se atualizado para uma adequada prestação de 
serviços de qualidade;

Conhecer, interpretar e estabelecer condições para o cum-
primento da legislação pertinente;

Coletar e registrar ocorrências de reações adversas e efei-
tos colaterais relativos ao uso de medicamento, informan-
do à autoridade sanitária local;

Orientar o usuário sobre os cuidados e guarda dos me-
dicamentos, especialmente os termolábeis e aqueles sob 
controle especial (psicotrópicos e entorpecentes).

Gerenciar os Sistemas de Informação de acompanhamen-
to dos recursos da assistência farmacêutica.

Realizar procedimentos em conformidade com as disposi-
ções legais da profissão;

Utilizar recursos de informática;

Prestar um atendimento com resolutividade e responsabi-
lidade 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;

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

Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que fo-
rem incumbidos, assim como cooperar com os colegas de 
trabalho.

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

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Jornada de trabalho: máximo 08 (oito) horas diárias, 
máximo 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) 
horas mensais, podendo ser exigido a prestação de servi-
ço 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.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade Mínima: 18 anos

Grau de Instrução: Curso superior em Farmácia, Regis-
tro no respectivo Conselho.
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RESPONSABILIDADES:

Pelo uso de equipamento de proteção individual;

Pelo serviço executado;

Pelo material de consumo, equipamento e material perma-
nente á sua disposição;

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

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

CARGO: Fisioterapeuta

CBO - 2236

CÓDICO: I

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

ATRIBUIÇÕES:

Realizar promoção, tratamento e a recuperação da saúde 
de pacientes mediante a aplicação de métodos e técnicas 
fisioterapeuticos para reabilitá-los à suas atividades nor-
mais da vida diária;

Participar de equipes multiprofissionais da atenção básica 
destinadas a planejar, implementar, controlar e executar 
políticas, programas, pesquisas e cursos voltados para a 
educação, prevenção e assistência fisioterapêutica coletiva 
e individual.

Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude arti-
cular, de verificação cinética e movimentação, de pesqui-
sa de reflexos, de provas de esforço e de atividades para 
identificar o nível de capacidade e deficiência funcional dos 
órgãos afetados;

Planejar e executar tratamento de afecções reumáticas, 
osteoporoses, seqüelas de acidentes vasculares cerebrais, 
poliomielite, lesões raquimedulares, de paralisias cerebrais 
e motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias 
e outros;

Atender a amputados preparando o coto, e fazendo treina-
mento com prótese para possibilitar a movimentação ativa 
e independente dos mesmos;

Ensinar aos pacientes, exercícios corretivos para a coluna, 
os defeitos dos pés, as afecções do aparelho respiratório 
e cardiovascular, orientando-os e treinando-os em exer-
cícios especiais a fim de promover correções de desvios 
posturais e estimular a expansão respiratória e a circula-
ção sanguínea;

Efetuar aplicação de ondas curtas, ultra-som, infraver-
melho, laser, micro ondas, forno de bier, eletroterapia e 
contração muscular, crio e outros similares nos pacientes, 
conforme a enfermidade, para aliviar ou terminar com a 
dor;

Aplicar massagem terapêutica;

Identificar fontes de recursos destinados ao financiamento 
de programas e projetos em sua área de atuação e propor 
medidas para captação destes recursos bem como acom-
panhar e ou participar da execução dos programas e proje-
tos supervisionado e controlando a aplicação dos recursos.

Prestar um atendimento com resolutividade e responsabi-
lidade 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;

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

Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem 
incumbidos, assim como cooperar com os colegas de tra-
balho;

Proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios e 
jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, 
treinando-os sistematicamente;

Promover ações terapêuticas preventivas à instalação de 
processos que levem a incapacidade funcional;

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

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Jornada de trabalho: máximo 06 (seis) horas diárias, 30 
(trinta) horas semanais e 150 (cento e cinquenta) horas 
mensais, o exercício do cargo poderá exigir a prestação 
de serviços, relacionados à saúde pública, em sábados, 
domingos e feriados.

Especial: E desenvolver e executar atividades de preven-
ção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações 
educativas nos domicílios e na comunidade sob supervisão 
competente. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade Mínima: 18 anos

Grau de Instrução: Curso superior em fisioterapia, Re-
gistro no respectivo conselho. 

RESPONSABILIDADES:

Pelo uso de equipamento de proteção individual;

Pelo serviço executado;

Pelo material de consumo, equipamento e material perma-
nente á sua disposição;

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

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

CARGO: Médico Auditor

CBO - 2231

CÓDICO: H

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01

ATRIBUIÇÕES:

realizar auditoria analítica e operativa in loco de procedi-
mentos médicos em unidades ambulatoriais e de urgência 
e emergência no âmbito municipal;

analisar fichas clínicas, prontuários, exames e demais do-
cumentos de pacientes, para avaliar o procedimento exe-
cutado, conforme normas vigentes do Sistema Único de 
Saúde;

avaliar a adequação, a resolutividade e qualidade dos pro-
cedimentos e serviços de saúde disponibilizados à popula-
ção no âmbito técnico e científico;

emitir parecer em relatório anual de gestão, plano mu-
nicipal de saúde, programas anual de saúde e pacto de 
indicadores;
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solicitar ao médico assistente esclarecimentos necessários 
ao desempenho de suas atividades;

recomendar descredenciamento de profissionais que co-
meterem atos ilícitos ou atenderem mal o usuário do Sis-
tema Único de Saúde;

atender, sob pena de responsabilização, as requisições nos 
prazos preestabelecidos pelo Poder Judiciário, Tribunal de 
Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Sistema 
Estadual de Auditoria e Sistema Nacional de Auditoria;

informar ao Gestor Municipal a ocorrência de fato relevan-
te que necessite de providências urgentes;

Participar do processo de assessoramento quan-
to à aplicação dos recursos financeiros provenientes de 
transferência regular e automática (fundo a fundo) e por 
convênios;

Participar do processo de monitoramento e avaliação das 
ações de vigilância em saúde, realizadas no território mu-
nicipal, por intermédio de indicadores de desempenho, en-
volvendo aspectos epidemiológicos e operacionais;

Averiguar a atualização do sistema nacional de cadastro de 
estabelecimentos e profissionais de saúde no seu territó-
rio, segundo normas do ministério da saúde;

Assessorar protocolos de regulação de acesso, em conso-
nância com os protocolos e diretrizes nacionais, estaduais 
e regionais;

Adotar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, em 
consonância com os protocolos e diretrizes nacionais e es-
taduais;

Controlar a referencia a ser realizada em outros municí-
pios, de acordo com a programação pactuada e integrada 
da atenção a saúde, procedendo a solicitação e/ou autori-
zação previa, quando couber;

Executar o controle do acesso do seu munícipe no âmbito 
do seu território;

Auxiliar na elaboração de contratos com os prestadores de 
acordo com a política nacional de contratação de serviços 
de saúde e em conformidade com o planejamento e a pro-
gramação pactuada e integrada da atenção a saúde;

Participar do processo de monitoramento e fiscalização dos 
contratos e convênios com prestadores contratados e con-
veniados, bem como das unidades publicas;

Monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos rea-
lizados em cada estabelecimento por meio das ações de 
controle e avaliação hospitalar e ambulatorial;

Participar do processo a avaliação das ações de saúde nos 
estabelecimentos de saúde, por meio de analise de dados 
e indicadores e verificação de padrões de conformidade;

Participar da implementação da auditoria sobre toda a 
produção de serviços de saúde, públicos e privados, sob 
gestão municipal, tomando como referencia as ações pre-
vistas no plano municipal de saúde e em articulação com 
as ações de controle, avaliação e regulação assistencial;

Realizar auditoria assistencial da produção de serviços de 
saúde, públicos e privados, sob gestão municipal;

Assessorar a Secretaria Municipal de Saúde nos processos 
de pactuação de indicadores de saúde junto às demais es-
feras de governo.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Jornada de trabalho: máximo 04 (quatro) horas diárias, 
20 (vinte) horas semanais e 100 (cento) horas mensais. 
O exercício do cargo poderá determinar o trabalho 
aos sábados, domingos e feriados, bem como o uso de 
uniforme e equipamento de proteção individual.

Proibições:

Divulgar suas observações, conclusões ou recomendações, 
salvo por justa causa ou dever legal;

Autorizar, vetar, bem como modificar procedimentos pro-
pedêuticos e/ou terapêuticos solicitados;

Transferir sua competência a outros profissionais, mesmo 
quando integrantes de sua equipe;

Ser proprietário, sócio ou acionista de unidade hospitalar 
privada;

Exercer atividade profissional na unidade por ele fiscali-
zada;

E demais proibições elencadas na lei que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos municipais.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade Mínima: 18 anos

Grau de Instrução: Curso Superior em Medicina, Regis-
tro no respectivo Conselho, Título de especialização em 
Auditoria em Serviços de Saúde ou Administração Hospi-
talar e Serviços de Saúde concedido pelas Sociedades Mé-
dicas, com registro no CRM.

RESPONSABILIDADES:

Pelo serviço executado;

Pelo material de consumo, equipamento e material perma-
nente á sua disposição;

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

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.

CARGO: Médico Clinico Geral

CBO - 2231

CÓDICO: H

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01

ATRIBUIÇÕES:

Diagnosticar enfermidades e indicar e realizar procedi-
mentos terapêuticos e diagnósticos em enfermos;

Elaborar a história clínica (história da doença e anamne-
se), relatórios de exames e os respectivos laudos, sendo 
sempre registrado em seu prontuário único;

Executar e solicitar exames físicos, psíquicos e comple-
mentares visando ao diagnóstico de enfermidades ou ao 
acompanhamento terapêutico;

Pedir, indicar, realizar ou executar, interpretar, laudos e 
valorização de exames principais, subsidiários e comple-
mentares ou quaisquer outros procedimentos destinados 
ao diagnóstico médico, para os quais os médicos estejam 
devidamente capacitados e habilitados;
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Realizar procedimentos clínicos, cirúrgicos ou quaisquer 
outros com finalidade diagnóstica, profilática, terapêutica 
ou de reabilitação que impliquem em algum procedimento 
diagnóstico ou terapêutico;

Realizar perícias administrativas, cíveis ou penais em sua 
área de competência desde que devidamente capacitado 
e habilitado;

Acompanhar, assessorar, avaliar e controlar a assistência 
aos enfermos precedentes de qualquer enfermidade, in-
clusive primeiros socorros em caso de acidente;

Indicar e executar medidas de reabilitação em pessoas 
prejudicadas por enfermidades;

Exercer a direção de serviços médicos;

Planejar, executar, controlar, supervisionar e auditar ser-
viços médicos-sanitários oficiais ou privados quando so-
licitado, desde que devidamente capacitado e habilitado;

Prestar atendimento ao escolar;

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saú-
de, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabi-
litação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias 
em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, 
adolescência, idade adulta e terceira idade;

Realizar atividades de demanda espontânea e programa-
da em clínica médica, cirurgias ambulatoriais, pequenas 
urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de 
diagnósticos;

Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de 
média e alta complexidade, respeitando fluxos de refe-
rência e contra-referência locais, mantendo sua respon-
sabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do 
usuário, proposto pela referência;

Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domici-
liar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento 
do usuário;

Contribuir e participar das atividades de Educação Perma-
nente;

Fazer exames médicos necessários para fins de ingresso 
de servidores públicos desde que devidamente capacitado 
e habilitado.

Fazer a verificação de óbtos;

Participar e/ou precidir junta médica desde que devida-
mente capacitado e habilitado;

Assessorar o Chefe do Poder Executivo e o Secretário de 
Saúde;

Coletar e avaliar dados bioestatístico e sócio sanitários da 
comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde 
a população estudada;

Realizar auditorias e perías médicas;

Registrar em formulários próprios a produção e os relató-
rios dos sistemas de informação implantados no município.

Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica;

Emitir diagnósticos, pareceres, informações técnicas e de-
mais documentações;

Analisar, processar e atualizar dados;

Realizar ações educativas de promoção a saúde e preven-
ção de doenças; 

Prestar um atendimento com resolutividade e responsabi-

lidade 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;

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

Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem 
incumbidos, assim como cooperar com os colegas de tra-
balho.

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

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Jornada de trabalho: máximo 04 (quatro) horas diárias, 
20 (vinte) horas semanais e 100 (cento) horas mensais. 
O exercício do cargo poderá determinar o trabalho 
aos sábados, domingos e feriados, bem como o uso de 
uniforme e equipamento de proteção individual.

Especial: Desenvolver e executar atividades de prevenção 
de doenças e promoção da saúde, por meio de ações edu-
cativas nas comunidades.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade Mínima: 18 anos

Grau de Instrução: Curso Superior em Medicina, Regis-
tro no respectivo Conselho, residência em Clínica Médica 
reconhecida pelo MEC e/ou Título de especialização con-
cedido pelas Sociedades Médicas, com registro no CRM na 
área de Clínica Médica .

RESPONSABILIDADES:

Pelo serviço executado;

Pelo material de consumo, equipamento e material perma-
nente á sua disposição;

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

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.

CARGO: Médico Ginecologista

CÓDIGO: H

CBO: 2231

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01

ATRIBUIÇÕES:

Tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e ór-
gãos anexos, empregando tratamento clínico-cirúrgico, 
para promover ou recuperar a saúde;

Examinar o paciente fazendo inspeção, apalpação e toque, 
para avaliar as condições gerais dos órgãos;

Realizar exames específicos de colposcopia e colpocitolo-
gia, utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnós-
tico preventivo de afecções genitais e orientação terapêu-
tica;

Executar biópsia de órgãos ou tecidos suspeitos, colhendo 
fragmentos dos mesmos para realizar exame anatomopa-
tológico e estabelecer o diagnóstico e a conduta terapêu-
tica;
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Fazer cauterizações do colo uterino, empregando termo-
cautério ou outro processo, para tratar as lesões existen-
tes;

Executar cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas in-
dicadas a cada caso, para corrigir processos orgânicos e 
extrair órgãos ou formações patológicas;

Participar da equipe de saúde pública, propondo ou orien-
tando condutas, para promover programas de prevenção 
do câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças 
que afetam a área genital;

Colher secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-
-las a exame laboratorial;

Atender gestantes que procuram a unidade de saúde do 
município, realizando o pré-natal conforme protocolo e as-
sistindo também ao puerpério;

Participar do Comitê Municipal de Óbito Materno, Infantil e 
Neonatal, quando eleito na forma da Lei Municipal;

Integrar equipe multiprofissional na elaboração e/ou ade-
quação de normas e procedimentos operacionais, visando 
à melhoria na qualidade de ações de saúde prestadas nos 
serviços da rede pública municipal.

Elaborar a história clínica (história da doença e anamne-
se), relatórios de exames e os respectivos laudos, sendo 
sempre registrado em seu prontuário único;

Contribuir e participar das atividades de Educação Perma-
nente;

Registrar em formulários próprios a produção e os relató-
rios dos sistemas de informação implantados no município.

Prestar um atendimento com resolutividade e responsabi-
lidade 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;

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

Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que fo-
rem incumbidos, assim como cooperar com os colegas de 
trabalho.

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

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Jornada de trabalho: máximo 04 (quatro) horas diárias, 
20 (vinte) horas semanais e 100 (cento) horas mensais, 
o exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos 
sábados, domingos e feriados, bem como o uso de 
uniforme e equipamento de proteção individual.

Especial: Desenvolver e executar atividades de prevenção 
de doenças e promoção da saúde, por meio de ações edu-
cativas nas comunidades.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade Mínima: 18 anos

Grau de Instrução: Curso Superior em Medicina, Regis-
tro no respectivo Conselho, residência Médica reconhecida 
pelo MEC e/ou curso de especialização, concedido pelas 
Sociedades Médicas, com registro no CRM na área de gi-
necologia. 

RESPONSABILIDADES:

Pelo serviço executado;

Pelo uso de uniforme e equipamento de proteção indivi-
dual.

Pelo material de consumo, equipamento e material perma-
nente á sua disposição;

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

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

CARGO: Médico Pediatra

CÓDICO: H

CBO: 2231

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01

ATRIBUIÇÕES:

Prestar assistência médica específica às crianças até a 
adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados 
pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou re-
cuperar sua saúde;

examinar a criança, auscultando-a, executando palpações 
e percussões, por meio de estetoscópio e de outros apare-
lhos específicos, para verificar a presença de anomalias e 
malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as 
condições de saúde e estabelecer diagnóstico;

Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da 
criança, comparando-o com os padrões normais, para 
orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e ou-
tros cuidados;

Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, pres-
crevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para 
solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, 
infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, 
difteria, coqueluche e outras doenças;

Tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, in-
dicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-opera-
tório e acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a 
recuperação da saúde;

Participar do planejamento, execução e avaliação de pla-
nos, programas e projetos de saúde pública, enfocando os 
aspectos de sua especialidade, para cooperar na promo-
ção, proteção e recuperação da saúde física e mental das 
crianças;

Participar, o Comitê Municipal de Óbito Materno, Infantil e 
Neonatal, quando eleito na forma da Lei Municipal;

Fazer verificação dos óbitos infantis;

Integrar equipe multiprofissional na elaboração e/ou ade-
quação de normas e procedimentos operacionais, visando 
à melhoria na qualidade de ações de saúde prestadas nos 
serviços da rede pública muncipal.

Elaborar a história clínica (história da doença e anamne-
se), relatórios de exames e os respectivos laudos, sendo 
sempre registrado em seu prontuário único;

Contribuir e participar das atividades de Educação Perma-
nente;

Registrar em formulários próprios a produção e os relató-
rios dos sistemas de informação implantados no Município.
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Prestar um atendimento com resolutividade e responsabi-
lidade 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;

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

Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem 
incumbidos, assim como cooperar com os colegas de tra-
balho.

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

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Jornada de trabalho: máximo 04 (quatro) horas diárias, 
20 (vinte) horas semanais e 100 (cento) horas mensais, 
o exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos 
sábados, domingos e feriados, bem como o uso de 
uniforme e equipamento de proteção individual.

Especial: Desenvolver e executar atividades de prevenção 
de doenças e promoção da saúde, por meio de ações edu-
cativas nas comunidades.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade Mínima: 18 anos

Grau de Instrução: Curso Superior em Medicina, Regis-
tro no respectivo Conselho, residência Médica reconhecida 
pelo MEC e/ou Título de especialização, concedido pelas 
Sociedades Médicas, com registro no CRM na área de Pe-
diatria. 

RESPONSABILIDADES:

Pelo serviço executado; 

Pelo uso de uniforme e equipamento de proteção indivi-
dual.

Pelo material de consumo, equipamento e material perma-
nente á sua disposição;

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

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

CARGO: Médico Plantonista 

CBO: 2231

CÓDIGOS: G1 – 12 (doze) horas

K – 24 (vinte e quatro) horas

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01

ATRIBUIÇÕES:

Executar atendimento de toda parte clinica de urgência e 
emergência incluindo o atendimento ambulatorial;

Atender qualquer alteração orgânica, psiquica ou de in-
tegridade física, súbita e/ou recente que venha a com-
prometer sinais vitais, nível de consciência, as atividades 
habituais e/ou fisiológica e o estado geral do paciente;

Diagnosticar enfermidades e indicar e realizar procedi-
mentos terapêuticos e diagnósticos em enfermos;

Elaborar a história clínica (história da doença e anamne-
se), relatórios de exames e os respectivos laudos, sendo 
sempre registrado em seu prontuário único;

Executar e solicitar exames físicos, psíquicos e comple-
mentares visando ao diagnóstico de enfermidades ou ao 
acompanhamento terapêutico;

Pedir, indicar, realizar ou executar, interpretar, laudos e 
valorização de exames principais, subsidiários e comple-
mentares ou quaisquer outros procedimentos destinados 
ao diagnóstico médico, para os quais os médicos estejam 
devidamente capacitados e habilitados;

Realizar procedimentos clínicos, cirúrgicos ou quaisquer 
outros com finalidade diagnóstica, profilática, terapêutica 
ou de reabilitação que impliquem em algum procedimento 
diagnóstico ou terapêutico;

Realizar perícias administrativas, cíveis ou penais em sua 
área de competência desde que devidamente capacitado 
e habilitado;

Acompanhar, assessorar, avaliar e controlar a assistência 
aos enfermos precedentes de qualquer enfermidade, in-
clusive primeiros socorros em caso de acidente;

Indicar e executar medidas de reabilitação em pessoas 
prejudicadas por enfermidades;

Exercer a direção de serviços médicos;

Planejar, executar, controlar, supervisionar e auditar ser-
viços médicos-sanitários oficiais ou privados quando so-
licitado, desde que devidamente capacitado e habilitado;

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saú-
de, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabi-
litação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias 
em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, 
adolescência, idade adulta e terceira idade;

Realizar atividades de demanda espontânea e programa-
da em clínica médica, cirurgias ambulatoriais, pequenas 
urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de 
diagnósticos;

Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de 
média e alta complexidade, respeitando fluxos de refe-
rência e contra-referência locais, mantendo sua respon-
sabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do 
usuário, proposto pela referência;

Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domici-
liar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento 
do usuário;

Contribuir e participar das atividades de Educação Perma-
nente;

Fazer a verificação de óbtos;

Participar e/ou precidir junta médica;

Coordenar atividades auxiliares de serviços de saúde;

Coletar e avaliar dados bioestatístico e sócio sanitários da 
comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde 
a população estudada;

Registrar em formulários próprios a produção e os relató-
rios dos sistemas de informação implantados no municí-
pio;

Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica;

Emitir diagnósticos, pareceres, informações técnicas e de-
mais documentações;
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Analisar, processar e atualizar dados;

Realizar ações educativas de promoção a saúde e preven-
ção de doenças; 

Prestar um atendimento com resolutividade e responsabi-
lidade 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;

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

Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem 
incumbidos, assim como cooperar com os colegas de tra-
balho.

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

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Jornada de trabalho: máximo 12 (doze) horas semanais 
e 60 (sessenta) horas mensais. O exercício do cargo exige 
o trabalho de 12 horas ininterupidas, diurnas ou noturnas, 
aos sábados, domingos e feriados, bem como o uso de 
uniforme e equipamento de proteção individual.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade Mínima: 18 anos

Grau de Instrução: Curso Superior em Medicina, Regis-
tro no respectivo Conselho e experiência profissional de 02 
anos na área de urgência e emergência no atendimento de 
adultos e crianças.

Grupo especial (em extinção): 

Jornada de trabalho: máximo 24 (vinte e quatro) horas 
semanais e 120 (cento e vinte) horas mensais. O exercício 
do cargo exige o trabalho de 24 horas ininterupitas, diur-
nas e noturnas, aos sábados, domingos e feriados, bem 
como o uso de uniforme e equipamento de proteção indi-
vidual.

Grau de Instrução: Curso Superior em Medicina, Regis-
tro no respectivo Conselho e experiência profissional de 
02 anos.

RESPONSABILIDADES:

Pelo serviço executado;

Pelo material de consumo, equipamento e material perma-
nente á sua disposição;

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

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.

CARGO: Médico Veterinário

CBO – 2233

CÓDICO: H

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01

ATRIBUIÇÕES:

Inspeção em estabelecimentos que comercializem produ-
tos agropecuários;

Inspecionar e orientar todos os expositores que estejam 
participando de feiras livres, leilões e outros eventos, para 
que todos os animais presentes no local estejam acom-
panhados dos atestados e exames fornecidos por médico 
credenciado;

Estar inteirado nas normas legais a que estão sujeitas as 
pessoas físicas e jurídicas, relativas à sua área de atuação;

Informar e emitir pareceres em processos, papeletas e ou-
tros expedientes;

Preparar subsídios a serem enviados à Procuradoria Mu-
nicipal, nas ações em que o município julgue como parte;

Ministrar e participar de seminários, cursos e treinamen-
tos;

Realizar atividades de manutenção em canil público e eu-
tanásia de animal, ou seu encaminhamento para outro 
município;

Exercer suas atividades dentro dos mais elevados precei-
tos técnicos e éticos;

Organizar comissões destinadas à discussão e estudo de 
assuntos relacionados com a atividade do médico veteri-
nário;

Planejar, organizar, supervisionar e executar programas 
de proteção sanitária, aplicando conhecimentos e métodos 
para assegurar a saúde da comunidade;

Executar ações de controle de zoonose, de vigilância em 
saúde, de educação em saúde e aplicar a penalidades pre-
vistas em legislação específica, em função de situações de 
risco a saúde individual e coletiva;

Promover a fiscalização sanitária nos locais de produção, 
manipulação, armazenamento e comercialização dos pro-
dutos de origem animal, bem como nos abatedouros;

Proceder do controle de zoonoses, efetivando levantamen-
to de dados, avaliações epidemiológicas e realizando pro-
gramas para possibilitar a erradicação dessas doenças;

Participar da elaboração e coordenação de programas de 
combate e controle de vetores, roedores e raiva animal;

Participar do planejamento e execução e campanhas edu-
cativas no campo da saúde pública;

Coordenar campanhas de vacinação animal, bem como 
captura;

Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e 
assistência técnica, relacionados com a pecuária e a saúde 
pública, em âmbito nacional e regional, valendo-se de le-
vantamentos de necessidades e do aproveitamento de re-
cursos orçamentários existentes para fornecer a sanidade 
e a produtividade do rebanho;

Realizar profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças 
dos animais, realizando exames clínicos e de laboratório, 
assegurando a sanidade individual e coletiva desses ani-
mais;

Realizar exames laboratoriais, colhendo material e proce-
dendo a análise anatomopatológica, histopatológica, he-
matológicae himunológica, visando estabelecer o diagnós-
tico e a terapêutica indicada;

Efetuar o controle sanitário da produção animal destinado 
a indústria, realizando exames clínicos, anatomo-patoló-
gicos, laboratoriais antes a post-mortem para proteger a 
saúde individual e coletiva da população.

Promover a fiscalização sanitária nos locais de produção, 
manipulação, armazenamento e comercialização dos pro-



21/12/2015 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 411

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 86

dutos de origem animal, bem como de sua qualidade, de-
terminando visita “in loco”, fazendo cumprir a legislação 
pertinente;

Desenvolver programas de pesca e psicultura, orientando 
sobre a captura de peixes, conservação e industrialização 
dos mesmos para incrementar a exploração econômica e 
melhorar os padrões de alimentação da população;

Proceder ao controle de zoonoses, efetuando levantamen-
to de dados, avaliação epidemiológica, programação, exe-
cução, supervisão e pesquisa, possibilitando a profilaxia 
das doenças;

Cooperar para um trabalho integrado;

Executar outras atividades correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Jornada de trabalho: máximo 04 (quatro) horas diárias, 
20 (vinte) horas semanais e 100 (cento) horas mensais. 
O exercício do cargo poderá determinar o trabalho 
aos sábados, domingos e feriados, bem como o uso de 
uniforme e equipamento de proteção individual.

Especial: o exercício do cargo sujeita o servidor a deslo-
car-se periodicamente, visto a necessidade de visitas do-
miciliares, bem como desenvolver e executar atividades de 
prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de 
ações educativas nos domicílios e nas comunidades.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade Mínima: 18 anos

Grau de Instrução: Curso Superior em Medicina Veteri-
nária, Registro no respectivo Conselho.

RESPONSABILIDADES:

Pelo serviço executado;

Pelo material de consumo, equipamento e material perma-
nente á sua disposição;

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

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.

CARGO: Odontólogo

CBO: 2232

CÓDIGO: H

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01

ATRIBUIÇÕES:

1. Fazer registros e relatórios dos serviços executados; 

2. Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a 
execução das atividades próprias do cargo, executar tare-
fas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento 
da profissão;

3. Executar as atividades de planejamento, supervisão, 
coordenação, organização, formulação, elaboração e exe-
cução de trabalhos relativos a diagnóstico, prognóstico e 
tratamento de afecções de tecidos moles e duros da boca 
e região maxilofacial;

4. Utilizar processos laboratoriais, radiográficos, citológi-
cos e instrumentos adequados, para manter ou recuperar 
a saúde bucal;

5. Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica 
em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e 
pequenas cirurgias ambulatoriais;

6. Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção 
e proteção da saúde, prevenção de agravos, reabilitação e 
manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as fa-
mílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com 
planejamento local, com resolutividade;

7. Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a 
outros níveis de assistência, mantendo sua responsabili-
zação pelo acompanhamento do usuário e o segmento do 
tratamento;

8. Contribuir e participar das atividades de Educação Per-
manente do THD e ACD;

9. Realizar supervisão técnica do THD e ACD;

10. Participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde;

11. Atender, diagnosticar, avaliar e orientar pacientes de 
forma preventiva, terapêutica ou emergencial;

12. Realizar auditorias e perícias odontológicas;

13. Adotar medidas de precaução universal de biossegu-
rança nos locais de trabalho;

14. Opinar tecnicamente nos processos de padronização, 
aquisição, distribuição, instalação e manutenção de equi-
pamentos e materiais para a área de saúde bucal; 

15. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
de saúde bucal. 

16. Emitir diagnósticos, pareceres, informações técnicas e 
demais documentações;

17. Analisar, processar e atualizar dados; 

18. Registrar em formulários próprios a produção e os re-
latórios dos sistemas de informação implantados no mu-
nicípio

19. Levantar, sistematizar e interpretar dados, informa-
ções e indicadores. 

20. Prestar um atendimento com resolutividade e respon-
sabilidade orientando, quando for o caso, o paciente e fa-
mília em relação a outros serviços de saúde para continui-
dade da assistência, bem como estabelecendo articulações 
dos serviços para garantir a eficácia dos encaminhamen-
tos;

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

22. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que 
forem incumbidos, assim como cooperar com os colegas 
de trabalho.

23. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no res-
pectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Jornada de trabalho: máximo 04 (quatro) horas diárias, 
20 (vinte) horas semanais e 100 (cento) horas mensais.O 
exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos 
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sábados, domingos e feriados, bem como o uso de uniforme 
e equipamento de proteção individual.

Especial: Desenvolver e executar atividades de preven-
ção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações 
educativas nas comunidades.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade Mínima: 18 anos

Habitação: Curso Superior em odontologia, Registro no 
respectivo Conselho 

RESPONSABILIDADES:

1. Pelo serviço executado; 

2. Pelo o uso de uniforme e equipamento de proteção in-
dividual.

3. Pelo material de consumo, equipamento e material per-
manente á sua disposição;

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

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.

ANEXO IV

(A QUE SE REFERE O ART. 3º DA LEI Nº 771/2015)

(ANEXO IV da Lei nº 407/2007)

Tabela para promoção por qualificação profissional

NÍVEL NÍVEL DE CAPACITAÇÃO CARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO

A I Exigência mínima do cargo

II Ensino Médio

III Curso com carga horário acima de 80 horas - na área de atuação

IV Curso com carga horário acima de 120 horas - na área de atuação

B I Exigência mínima do cargo

II Curso técnico

III Curso superior

IV Curso de pós-graduação.

D I Exigência mínima do cargo

II Curso técnico

III Curso superior

IV Curso de pós-graduação

E I Exigência mínima do cargo

II Curso acima de 200 horas

III Curso superior

IV Curso de pós-graduação

G/G1/H/I/J/K/L I Exigência mínima do cargo

II Curso de pós-graduação não exigida como requisito mínimo

III Mestrado

IV Doutorado
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ANEXO V

(A QUE SE REFERE O ART. 3º DA LEI Nº 771/2015)

(ANEXO VII da Lei nº 407/2007)

ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS SUPERIOR DE SERVIÇOS DA ÁREA DA SAÚDE

PISO DE VENCIMENTO: R$ 1.670,09

Classe Piso Valor

Classe G1 Classe H Classe I Classe J Classe K Classe L

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão

Piso - G1I P26 1.670,09 1                        

 P27 1.736,89 2 1                       

 P28 1.806,37 3 2 1                      

 P29 1.878,62 4 3 2 1                     

 P30 1.953,76 5 4 3 2                     

 P31 2.031,92 6 5 4 3                     

 P32 2.113,19 7 6 5 4                     

 P33 2.197,72 8 7 6 5                     

 P34 2.285,63 9 8 7 6                     

 P35 2.377,05 10 9 8 7                     

Piso - HI P36 2.472,14 11 10 9 8 1                    

 P37 2.571,02 12 11 10 9 2 1                   

 P38 2.673,86 13 12 11 10 3 2 1                  

Piso - II P39 2.780,82 14 13 12 11 4 3 2 1 1                

 P40 2.892,05 15 14 13 12 5 4 3 2 2 1               

 P41 3.007,73 16 15 14 13 6 5 4 3 3 2 1              

Teto - G1I 
Piso - JI P42 3.128,04 17 16 15 14 7 6 5 4 4 3 2 1 1            

Piso - KI P43 3.253,16  17 16 15 8 7 6 5 5 4 3 2 2 1   1        

 P44 3.383,29   17 16 9 8 7 6 6 5 4 3 3 2 1  2 1       

 P45 3.518,62    17 10 9 8 7 7 6 5 4 4 3 2 1 3 2 1      

 P46 3.659,37     11 10 9 8 8 7 6 5 5 4 3 2 4 3 2 1     

Piso - LI P47 3.805,74     12 11 10 9 9 8 7 6 6 5 4 3 5 4 3 2 1    

 P48 3.957,97     13 12 11 10 10 9 8 7 7 6 5 4 6 5 4 3 2 1   

 P49 4.116,29     14 13 12 11 11 10 9 8 8 7 6 5 7 6 5 4 3 2 1  

 P50 4.280,94     15 14 13 12 12 11 10 9 9 8 7 6 8 7 6 5 4 3 2 1

 P51 4.452,18     16 15 14 13 13 12 11 10 10 9 8 7 9 8 7 6 5 4 3 2

Teto - HI P52 4.630,26     17 16 15 14 14 13 12 11 11 10 9 8 10 9 8 7 6 5 4 3

 P53 4.815,47      17 16 15 15 14 13 12 12 11 10 9 11 10 9 8 7 6 5 4

 P54 5.008,09       17 16 16 15 14 13 13 12 11 10 12 11 10 9 8 7 6 5

Teto - II P55 5.208,42        17 17 16 15 14 14 13 12 11 13 12 11 10 9 8 7 6

 P56 5.416,75          17 16 15 15 14 13 12 14 13 12 11 10 9 8 7

 P57 5.633,42           17 16 16 15 14 13 15 14 13 12 11 10 9 8

Teto - JI P58 5.858,76            17 17 16 15 14 16 15 14 13 12 11 10 9

Teto - KI P59 6.093,11              17 16 15 17 16 15 14 13 12 11 10

 P60 6.336,84               17 16  17 16 15 14 13 12 11

 P61 6.590,31                17   17 16 15 14 13 12

 P62 6.853,92                    17 16 15 14 13

Teto - LI P63 7.128,08                     17 16 15 14

 P64 7.413,20                      17 16 15

 P65 7.709,73                       17 16

 P66 8.018,12                        17
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PORTARIA Nº 047/2015
Publicação Nº 32825

PORTARIA Nº 047/2015

DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE LICENÇA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS de São Roque do Canaã, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, e considerando:

a) a Lei 564/2009, Seção VI, Subseção I; e

b) a comunicação de decisão, emitida pelo Instituto Nacio-
nal do Seguro Social – INSS,

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a licença para tratamento de saúde, con-
cedida a servidora ROVANI MARGON, através da Portaria 
022/2015, sob a égide dos dispositivos da Lei 564/2009.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo seus efeitos a partir de 18 de dezem-
bro de 2015.

São Roque do Canaã – ES, 18 de Dezembro de 2015.

RODRIGO NEGRELLI
Sec. Municipal de Administração e Finanças

RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2015
Publicação Nº 32863

RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2015

RESULTADO: Fora considerada vencedora do Pregão Pre-
sencial nº 101/2015, que trata da contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva nas áreas de mecânica em geral, 
elétrica, eletrônica, capotaria, vidraçaria, borracharia, ali-
nhamento, balanceamento, lanternagem, pintura, serviços 
de ar condicionado (incluindo a higienização, reposição de 
gás refrigerante, bem como a troca dos filtros) troca de 
óleo e lubrificantes, equipamentos auxiliares, e demais 
serviços que se fizerem necessários com fornecimento 
de peças e acessórios originais, nos veículos pesados que 
compõem a frota municipal, bem como outros veículos 
que por obrigação contratual, a municipalidade deva dar 
manutenção e outros veículos que porventura venham a 
ser acrescidos ou substituídos à respectiva frota, em aten-
dimento as Secretarias Municipais de Educação, Obras e 
Serviços Urbanos, Desenvolvimento Econômico e Saúde 
do Município de São Roque do Canaã - ES, pois, atendeu 
todas as exigências editalícias, a seguinte empresa:

a) CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SALES LTDA EPP:
Item 01 – R$ 108,00 por hora trabalhada.
Item 02 – 10 % sobre valores de peças e acessórios.

O preço global da proposta perfaz o montante de R$ 
200.385,00 (duzentos mil trezentos e oitenta e cinco 
reais). 

São Roque do Canaã – ES, 18 de Dezembro de 2015.

ALEXSANDRO FIORENTINI
Pregoeiro Oficial

Serra

Prefeitura

AVISO ADENDO SRPMPE223-2015
Publicação Nº 32824

AVISO DE ADENDO

O MUNICÍPIO DA SERRA, através da Pregoeira, co-
munica aos interessados que encontra-se disponível no 
site www.licitacoes-e.com.br (link licitações), ADENDO 
referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 223/2015 
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS (SRP), visan-
do futuras e eventuais Aquisições de Materiais de 
Limpeza (Gestão de Estoque 2016), Licitação n° 
613526. O adendo relativo ao edital está disponível no 
site acima citado.

Serra, 18 de dezembro de 2015.

Elizabeth Rebonato Potratz

Pregoeira Oficial/SEAD

AVISO DE SUSPENSÃO 2015
Publicação Nº 32787

AVISO DE SUSPENSÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, 
torna pública a SUSPENSÃO “Sine Die” das licitações 
abaixo:

PE 183/2015

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO PICK-UP SEM 
MOTORISTA (COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE). 

PE 196/2015

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
ELETROCAUTÉRIOS.

http://www.licitacoes-e.com.br/
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Os processos encontram-se com vistas franqueadas aos 
interessados na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Av. 
Talma Rodrigues Ribeiro nº 5.416 – Portal de Jacaraípe – 
Serra-ES. Informações:Tel.: (27) 3252-6508

Serra 18/12/2015

Carolina Soares Teixeira 

Pregoeiro Oficial/SESA

CONVOCAÇÃO 2015 SRH
Publicação Nº 32780

SÉTIMA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 007/2015

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal 
Nº. 3207/2008, que autoriza a contratação temporária, con-
voca os profissionais abaixo relacionados, para manifesta-
rem interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, 
cujas vagas serão preenchidas, conforme Processo Seletivo 
Simplificado, Edital Nº. 007/2015, devendo se apresentar 
na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no pe-
ríodo de 18 a 23 de dezembro, de 8h às 16h, localizada 
à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de 
Jacaraipe – Serra – ES (antigo Shopping Norte). 

Para assinatura do contrato de trabalho será ne-
cessário apresentar a documentação comprobatória 
dos itens declarados no ato de inscrição, inclusive a 
ficha de inscrição e todos os documentos (cópias e 
originais) relacionados no Anexo I. 

ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a 
sua desistência ao contrato oferecido.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL (DIARISTA)

Class. Candidato

25º TAíRIS ALVES SAMPAIO

26º BRUNO DE SOUZA SESSA

27º GILCEIA DA SILVA FERNANDES

28º EDER PEREIRA KEFFLER

29º GABRIEL DE ATHAYDE SOARES

30º THAíS SOARES MARINS

Serra/ES, 17 de dezembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

1. Cadastro de Pessoa Física - CPF

2. Registro Geral - RG

3. PIS/PASEP

4. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS

5. Título Eleitoral

6. Registro do Conselho Regional - ES

7. Certificado de Reservista

8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.
tse.gov.br

9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)

10. Certidão de Nascimento dos Filhos

11. Comprovante de Residência - atualizado (se aluguel 
ou residência em nome de outro, que não seja pai, 
mãe ou esposa, declaração do proprietário do imóvel)

12. Diploma conforme exigido para o cargo/função.

13. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)

14. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido 
por Médico do Trabalho.

15. Atestado de que não possui antecedentes criminais.

16. Uma Foto ¾

17. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do 
Brasil ou Caixa Econômica Federal

CONVOCAÇÃO 2015 SRH
Publicação Nº 32783

NONA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 005/2015

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Muni-
cipal Nº. 3207/2008, que autoriza a contratação tempo-
rária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para 
manifestarem interesse em firmar Contrato por Tempo De-
terminado, cujas vagas serão preenchidas, conforme Pro-
cesso Seletivo Simplificado, Edital Nº. 005/2015, devendo 
se apresentar na Superintendência de Recursos Humanos 
- SESA, no período de 17 a 23 de dezembro, de 8h às 
16h, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 
5.416, Portal de Jacaraipe – Serra – ES (antigo Shopping 
Norte). 

Para assinatura do contrato de trabalho será ne-
cessário apresentar a documentação comprobatória 
dos itens declarados no ato de inscrição, inclusive a 
ficha de inscrição e todos os documentos (cópias e 
originais) relacionados no Anexo I. 

ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a 
sua desistência ao contrato oferecido.
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CARGO: 213 - MÉDICO DO PROGRAMA DA SAÚDE 
DA FAMÍLIA (PSF)

Class. Candidato

22º LORENA CAMPORÊZ MENEZES TRINDADE

Serra/ES, 17 de dezembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

1. Cadastro de Pessoa Física - CPF

2. Registro Geral - RG

3. PIS/PASEP

4. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS

5. Título Eleitoral

6. Registro do Conselho Regional - ES

7. Certificado de Reservista

8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.
tse.gov.br

9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)

10. Certidão de Nascimento dos Filhos

11. Comprovante de Residência - atualizado (se aluguel 
ou residência em nome de outro, que não seja pai, 
mãe ou esposa, declaração do proprietário do imóvel)

12. Diploma conforme exigido para o cargo/função.

13. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)

14. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido 
por Médico do Trabalho.

15. Atestado de que não possui antecedentes criminais.

16. Uma Foto ¾

17. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do 
Brasil ou Caixa Econômica Federal

CONVOCAÇÃO 2015 SRH
Publicação Nº 32784

DÉCIMA SEXTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 003/2015

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Muni-
cipal Nº. 3207/2008, que autoriza a contratação tempo-
rária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para 
manifestarem interesse em firmar Contrato por Tempo De-
terminado, cujas vagas serão preenchidas, conforme Pro-
cesso Seletivo Simplificado, Edital Nº. 003/2015, devendo 
se apresentar na Superintendência de Recursos Humanos 
- SESA, no período de 18 a 23 de dezembro, de 08h às 
16h, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 
5.416, Portal de Jacaraipe – Serra – ES (antigo Shopping 
Norte). 

Para assinatura do contrato de trabalho será ne-
cessário apresentar a documentação comprobatória 
dos itens declarados no ato de inscrição, inclusive a 
ficha de inscrição e todos os documentos (cópias e 
originais) relacionados no Anexo I. 

ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a 
sua desistência ao contrato oferecido.

2.4 MÉDICO CLÍNICO GERAL (PLANTONISTA)

Class. Candidato

86º ALBERTO PRADO SANTANA

87º LIVIA RIBEIRO BOLZANI VIEIRA

88º FLAVIA LIMA PEIXOTO COSTA

89º ANDREIA DURVAL ROMUALDO

90º BIANCA BARBOSA GOMEZ PEREZ

91º WANDRA DE CASSIA PRADO MACIEL PEREIRA

92º TALITA SILVA FERNANDES

93º ALINE MARIA COUTINHO SANTOS

94º NATALIA ANDRADE CAROLINO

95º CRISTIANO MACHADO DE FREITAS

96º JULIANA MORAL RIGO

97º ROSE MARY BRANDãO ALVES FURTADO

98º LIDIA SIMõES GRIFFO

Serra/ES, 18 de dezembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
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ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

1. Cadastro de Pessoa Física - CPF

2. Registro Geral - RG

3. PIS/PASEP

4. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS

5. Título Eleitoral

6. Registro do Conselho Regional - ES

7. Certificado de Reservista

8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.
tse.gov.br

9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)

10. Certidão de Nascimento dos Filhos

11. Comprovante de Residência - atualizado (se aluguel 
ou residência em nome de outro, que não seja pai, 
mãe ou esposa, declaração do proprietário do imóvel)

12. Diploma conforme exigido para o cargo/função.

13. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)

14. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido 
por Médico do Trabalho.

15. Atestado de que não possui antecedentes criminais.

16. Uma Foto ¾

17. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do 
Brasil ou Caixa Econômica Federal

DECRETO
Publicação Nº 32841

 DECRETO Nº 6974, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015

Designa servidor para substituir o Secretário Muni-
cipal de Defesa Social – Sedes.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

D E C R E T A :

Art. 1º Designa o servidor REGINALDO SANTOS SILVA, 
Secretário Adjunto da Guarda Civil Municipal, matrícula nº 
54.980, para substituir o Secretário Municipal de Defesa So-
cial, no período de 4/1/2016 a 13/1/2016.

Art. 2º A designação do servidor obedece ao dispos-
to no parágrafo único do artigo 36 da Lei Municipal nº 
2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
da Serra). 

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 17 de dezembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETOS
Publicação Nº 32867

DECRETO Nº 6946, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015
Fixa datas de vencimento da Taxa de Fiscalização 
Anual para Funcionamento e da Taxa de Publicidade, 
para o exercício de 2016.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município e considerando o disposto na Lei Municipal nº 
3.833/2011 - Código Tributário Municipal,
D E C R E T A :
Art. 1º Fixa para o dia 15 de março de 2016, a data de 
vencimento da Taxa de Fiscalização Anual para Funciona-
mento do exercício de 2016, em parcela única, bem como 
a taxa de publicidade do exercício de 2016.
Parágrafo único. Quando o contribuinte optar pelo par-
celamento, fica estipulado o vencimento das parcelas para 
as seguintes datas:
I. Primeira parcela ....................15/3/2016
II. Segunda parcela .................. 15/4/2016
III. Terceira parcela ................... 16/5/2016
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal em Serra, aos 4 de dezembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6947, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015
Fixa datas de vencimento do Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza – ISSQN Fixo, para o exer-
cício de 2016.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município e considerando o disposto na Lei Municipal nº 
3.833/2011,
D E C R E T A :
Art. 1º Fixa para o dia 15 de março de 2016, a data de 
vencimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natu-
reza – ISSQN Fixo, do exercício de 2016, em parcela única.
Parágrafo único. Quando o contribuinte optar pelo par-
celamento, fica estipulado o vencimento das parcelas para 
as seguintes datas:
I. Primeira parcela ....................15/3/2016
II. Segunda parcela .................. 15/4/2016
III. Terceira parcela ................... 16/5/2016
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal em Serra, aos 4 de dezembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6948, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015

Prorroga a Vigência do Programa de Complementa-
ção de Renda Familiar.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município, 

D E C R E T A :

Art. 1º O Programa de Complementação de Renda Fa-
miliar do Município da Serra, previsto na Lei Municipal nº 
4.013/2015, terá sua execução prorrogada de março de 
2016 à março de 2017.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 4 de dezembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
030/2015 PMS SESA

Publicação Nº 32847

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
030/2015. PROCESSO Nº 57.773/2015 – SESA.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a 
Empresa PRONTOPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME. 
Objeto: Alteração da Cláusula Quinta – 5.1.

Na Cláusula Quinta 

Onde se lê:

5.1 – A Contratante pagará a Contratada, mensalmente 
em até 10 (dez) dias úteis....

Leia-se 

5.1 – A Contratante pagará a Contratada, mensalmente 
em até 30 (trinta) dias úteis....

SESA/CPL 18/12/2015

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
278/2014N PMS SESA

Publicação Nº 32846

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
278/2014. PROCESSO Nº 66886/2014 – SESA.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a 
Empresa CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO 
SANTOS LTDA. Objeto: Prorrogação do contrato 
nº 278/2014 por mais 12 (doze) meses a partir 
10/12/2015, com fulcro no Art. 57, Inciso II da Lei 
8.666/93, e aplicação de reajuste INPC/IBGE, 

Valor do presente Aditivo R$ 1.466.732,76 (Hum milhão, 
quatrocentos e sessenta e seis mil, setecentos e trinta e 
dois reais e setenta e seis centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.303.0190.2.108 – 3.3.90.39.00

FR: 1.203.0000

SESA/CPL 18/12/2015

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
126/2014 PMS SESA

Publicação Nº 32845

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
126/2014. PROCESSO Nº 95826/2013 – SESA.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a 
Empresa CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO 
SANTOS LTDA. Objeto: Designação da servidora MARCIA 
VALERIA SEIXAS SOUZA, como gestora do contrato 
126/2014 e Decréscimo do valor contratual em 10%, con-
siderando Decreto Municipal 5836/2015, com fulcro no 
Art. 65 da Lei 8.666/93. Com o decréscimo o valor con-
tratual passará para R$ 1.100.592,00 (Hum milhão, cem 
mil, quinhentos e noventa e dois reais). 

SESA/CPL 18/12/2015

EXTRATO DO CONTRATO Nº 305/2015 PMS SESA
Publicação Nº 32844

EXTRATO DO CONTRATO Nº 305/2015. PROCESSO 
Nº 23.222/2015 – PE 177/2015

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a 
Empresa ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA 
EPP. Objeto: Manutenção corretiva e preventiva, com 
cobertura total de peças, componentes e acessórios 
em plataforma elevatória. Valor global: R$9.360,00 
(Nove mil, trezentos e sessenta reais). Vigência: 12 me-
ses, a partir da data de assinatura e posterior publicaçã. 
As despesas correrão a conta da Dotação orçamentária: 

10.305.0200.2.110– 3.3.90.30.00 FR 1.203.0000 

SESA/CPL 18/12/2015

PORTARIA 91/2015
Publicação Nº 32859

PORTARIA SEAD Nº 91, DE 16 DE DEZEMBRO DE 
2015.

DESIGNA COMISSÃO PARA REALIZAR INVENTÁRIO 
ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribui-
ções legais, tendo em vista os termos do art. 96 da Lei 
4.320/64, e considerando o disposto no art.22 do Decreto 
n° 6671/2015, de 16 de outubro de 2015, do poder exe-
cutivo municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar os servidores PAULO CESAR REIS 
DA SILVA matricula nº 5.714, DILENE MARIA MAS-
SARIOL LEAL, matricula nº 6.375, JOLVIMAR GOMES 
CORREA, matricula nº 4.776, RICARDO RIBEIRO, ma-
tricula nº 6.552, sob a presidência do primeiro, constitu-
írem a comissão destinada à elaboração do inventário de 
bens em almoxarifado da Secretaria de Administração - 
SEAD, relativos ao exercício de 2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

Serra – ES, em 16 de dezembro de 2015.

CLAUDIO JOSE MELLO DE SOUSA

Secretário Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

RESOLUÇÕES
Publicação Nº 32842

Resolução nº 031/2015

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
SERRA – COMASSE, no uso de suas atribuições legais, 
em reunião ordinária do dia 16 de Dezembro de 2015; 

Resolve:

Art.1º. Aprovar a Prestação de Contas do Cofinanciamen-
to do Governo Estadual do Sistema Único de Assistência 
Social - Piso Básico Fixo Estadual do Programa Incluir 
exercício 2014.

Art. 2º. Aprovar a Reprogramação do saldo financeiro no 
valor de R$ 725.814,82 (Setecentos e vinte e cinco mil, 
oitocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos) para 
o exercício de 2015.

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

Serra – ES, em 16 de dezembro de 2015.

Elcimara Rangel Loureiro Alicio

Presidente do COMASSE

Resolução nº 032/2015 

Conselho Municipal de Assistência Social da Serra – 
COMASSE, no uso de suas atribuições legais, em reunião 
ordinária do dia 16 de dezembro de 2015, 

Resolve:

Art.1º. Aprovar a entidade Instituto Adventista de 
Educação e Assistência Social Este Brasileira para 
executar os serviços Centro de Referência Especializado 
para População em Situação de Rua – CENTRO POP, Servi-
ço Especializado em Abordagem Social, Acolhimento Insti-
tucional para População adulta de rua e Albergue Noturno, 
de acordo com os recursos estabelecidos e aprovados na 
Resolução 24/2015 publicado em diário oficial de 14 de 
outubro de 2015.

Art.2º. Retificar a Resolução 24/2015 que dispõe sobre 
o Quadro de Entidades para recebimento de Subvenção 
Social para ano 2016, o Recurso Municipal da entidade 
Núcleo Desenvolvimento Humano e Econômico da 
Serra, terá uma redução conforme aprovação da Gestão 
Municipal, passando a receber o valor de R$ 889.140,00 
(Oitocentos e oitenta e nove mil e cento e quarenta 
reais)

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

Serra – ES, em 16 de dezembro de 2015.

Elcimara Rangel Loureiro Alicio

Presidente do COMASSE

RESUMO DE TERMO DE RESOLUÇÃO
Publicação Nº 32868

Resumo do Termo de Resolução do Convênio nº 
002/2015 

Partes: Termo de Resolução do Convênio nº 002/2015, 
celebrando entre o Município de Santa Maria de Jetibá-ES 
e o Município da Serra-ES.

Objeto: Cessão da servidora do Município de Santa Maria 
de Jetibá, Brenda Maria Soares, efetiva no cargo de Pro-
fessora PB V – Língua Portuguesa, matrícula nº 52.387.

Vigência: a partir de 1º de janeiro de 2016.
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DECRETO
Publicação Nº 32865

 

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
12.01.00 Fundo Municipal de Saúde
10.302.0190.2.107 Manter os Serviços da Rede Especializada 3.3.90.34.00 1.201.0000 328.000

TOTAL 328.000

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

24.00.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
24.01.00 Rec. Sob Supervisão Sefi/Proger
28.846.0000.3.002 Pagamentos de Sentenças Judiciárias 3.1.90.91.00 1.000.0000 328.000

TOTAL 328.000

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.

Secretária de Planejamento Estratégico
CRÉDITO SUPLEMENTAR   -   ANEXO I   -   SUPLEMENTAÇÃO

CRÉDITO SUPLEMENTAR     -     ANEXO II     -     ANULAÇÃO

Palácio Municipal, em Serra, aos 18 de Dezembro de 2015.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
LAURIETE CANEVA

D E C R E T A:

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 DECRETO Nº 6.976/2015

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. 

Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PP 070/2015
Publicação Nº 32851

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 070/2015 (SRP)

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, 
através da Pregoeira, em cumprimento à Lei 8.666/93, 
10.520/02, LC nº 123/06, torna público aos interessados 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial 
tipo Maior lance por lote.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRITA, PO DE PEDRA, AREIA E 
AREIAO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.ABER-
TURA: 06/01/2016, às 12:30 horas.

Informações: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imi-
grante – Av. Evandi Américo Comarela, 385 – VNI – ES. 
Tel (28) 3546-1188 R: 251, de segunda à sexta-feira, no 
horário de 12:00 às 18:00 horas, ou pelo site www.venda-
nova.es.gov.br.

Alexandra de Oliveira Vinco

Pregoeira Oficial
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Viana

Prefeitura

PORTARIA Nº 1.455/2015
Publicação Nº 32814

PORTARIA N° 1.455/2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, 
conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Viana, 

RESOLVE:

Art. 1°- CONCEDER, 20 (vinte) dias de férias regulamen-
tares ao servidor WAGNER QUINTILIO, referente ao pe-
ríodo aquisitivo 2014/2015, a partir do dia 02/01/2016 a 
21/01/2016, suspensa pela Portaria n° 1.100/2015.

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

Viana-ES, 15 de dezembro de 2015.

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’ OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 
139/2015

Publicação Nº 32855

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 
139/2015

Processo nº. 17118/2015

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
007/2014 – MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO MILI-
TAR DO PLANALTO – BATALHÃO DA GUARDA PRESIDEN-
CIAL

Contratante: PREFEITURA MUNICÍPAL DE VIANA

Contratado: HUFFIX AMBIENTES EMPRESARAIS INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Objeto: Aquisição de arquivos deslizantes- Estrututra de 
armazanamento e arquivamento, para atender as secreta-
rias de Finanças e Educação.

Valor Global: R$ 124.888,00 (cento e vinte e quatro mil, 
oitocentos e oitenta e oito reais). 

Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assina-
tura.

Viana/ES, 18 de Dezembro de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO - JAIR DE JESUS NASCIMNETO
Publicação Nº 32866

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

CONTRATO Nº. 018/2015.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de Di-
reito Publico interno, com sede na cidade de Viana, Es-
tado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Presta-
ção de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir 
o Contrato Administrativo do (a) Sr. (a). JAIR DE JESUS 
NASCIMNETO, portador do CPF 183.627.517-41 exer-
cendo a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-
GARI, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação a 
partir do dia 01/12/2015.

Viana/ES, 18 de dezembro de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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