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Consórcios Intermunicipais

Cim Polinorte - ConsórCio PúbliCo da região Polinorte do es

RESUMO DE CONTRATO N°016/2016
Publicação Nº 64816

RESUMO DE CONTRATO N°016/2016

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLI-
NORTE.

Contratada: SITIO SANTA JOANA EVENTOS LTDA EPP.

Objeto: Contratação de empresa especializada em presta-
ção de serviço de Buffet e Espaço para realização da reunião 

da Assembleia Geral dos Prefeitos e dos secretários dos 
Municípios consorciados, no dia 18/11/2016.

Valor global de Serviço: R$ 2.250,00 (dois mil e duzen-
tos e cinquenta reais).

Data de Assinatura: 11/11/2016.

Marcelo de Souza Coelho

Presidente do Cim Polinorte

Afonso Cláudio

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 060.2016 - 
TP Nº 016.2016

Publicação Nº 65116

RESUMO DO CONTRATO Nº 060/2016

Processo Nº 003559/2015

Tomada de Preços Nº 16/2016

Contratante: Município de Afonso Cláudio/ES, CNPJ nº 
27.165.562/0001-41

Contratada: Art Construtora Ltda EPP - CNPJ Nº 
10.571.872/0001-63

Objeto: Execução de obra de construção da Escola Munici-
pal “Hilda Correa Lemos”, no Bairro João Valim, neste Muni-
cípio de Afonso Cláudio/ES, no padrão FNDE – PAC 2 – com 
06 (seis) salas de aula. A execução do objeto obedecerá 
as especificações dos projetos fornecidos pela Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, parte in-
tegrante deste instrumento, independente de transcrição.

Valor global: R$ 700.598,66 (setecentos mil, quinhentos 
e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos).

Assinatura: 11 de novembro de 2016.

Vigência: 11 (onze) meses, a contar da data de sua as-
sinatura, podendo ser prorrogado desde que ocorrida 
alguma das hipóteses previstas no art. 57, § 1º da Lei 
8.666/93.

Dotação Orçamentária:

0901 123610020 1.023 44905100000 – Ficha: 0000257 
– Fonte de Recursos: 11080001 Recursos de Convênios 
destinados a Programas de Educação.

Afonso Cláudio/ES, em 11 de novembro de 2016.

Wilson Berger Costa

Prefeito Municipal

Aracruz

Prefeitura

DECRETO Nº 31.757
Publicação Nº 65118

3DECRETO Nº 31.757, DE 20/10/2016.

REVOGA NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL APROVADO EM 
CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
NOS TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006. DECRE-
TA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 31.606 de 02/09/2016 
que nomeou o Profissional abaixo descrito, aprovado no 
Concurso Público nº 001/2014 - PMA/ES, no respectivo 
cargo por não ter tomado posse no prazo legal, conforme 

Memorando 1767/2016-GRH.
CANDIDATO CARGO

ANDRÉ CESQUIM TOURINO CONTROLADOR – NÍVEL VII – PA-
DRÃO “A”

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Outubro de 2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 31.813, DE 09/11/2016 - NOMEAÇÃO 
GESTOR FMDCA

Publicação Nº 65106

DECRETO Nº 31.813, DE 09/11/2016.

NOMEIA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOSLECENTE - FMDCA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 55, INCISO XIX DA LEI OR-
GÂNICA DO MUNICÍPIO E TENDO EM VISTA O DISPOSTO 
NO ART. 15 DA LEI Nº 1.451, DE 28/11/1990, QUE CRIA 
O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE;

DECRETA:

Art.1º Fica nomeada a Secretária de Desenvolvimento So-
cial e Trabalho, Senhora MARIA DE FÁTIMA FURTADO NU-
NES, portadora do RG nº 440.561 SSP/ES, inscrita no CPF 
nº 918.700.977-34, como gestora do Fundo Municipal de 
Assistência Social.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 09 de Novembro de 2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO CMASA Nº 094 DE 11 DE NOVEMBRO DE 
2016

Publicação Nº 65166

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
ARACRUZ-CMASA, Criado pela Lei nº1.969/96 com 
nova redação dada através da Lei nº2.105-98

Resolução CMASA n° 094 de 11 de novembro de 
2016.

Dispõe sobre a aprovação do 2º Plano de Ação Anual da 
Assistência Social – 2016 dos recursos transferidos do 
FEAS para o FMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social de Aracruz - 
CMASA, órgão paritário, deliberativo e controlador das 
ações dos direitos à cidadania, criado pela Lei 2.105, de 
08/04/1998, alterada em seu Art. 3º, I e II, e § 5º, pela 
Lei 2.927/2006 e Revogado seu Art. 20, alterada em seu 
Art. 3º II, no uso de suas atribuições legais, em Assem-
bleia Ordinária, realizada no dia 11 de novembro de 2016,

Resolve:

Art.1º Aprovar o 2º Plano de Ação Anual da Assistência 
Social – 2016, em conformidade com as Portarias nº 090-
S/2011 e nº 074-S/2016 para aplicação dos recursos fi-
nanceiros a serem transferidos ao município através do 
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, no valor total 
de R$ 343.342 (trezentos e quarenta e três mil e trezen-
tos e quarenta e dois reais), referente ao cofinanciamento 
Estadual, fundo a fundo, para a manutenção dos serviços 
continuados da assistencial social, por piso, a saber:

I. Piso Básico Variável I – PCD – R$ 130.542,00 (cento 
e trinta mil e quinhentos e quarenta e dois reais) -(sem 
dedução), destinado ao custeio de ações para Pessoas e 
suas famílias com Deficiência no nível de Proteção Social 
Básica, descritas na Resolução CNAS nº 34/2011;

II. Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I – R$ 212.800,00 
(duzentos e doze mil e oitocentos reais), destinado ao cus-
teio dos serviços da rede de acolhimento municipal para 
crianças, adolescentes, idosos, jovens e adultos em situ-
ação de vulnerabilidade social, acolhidos nos seguintes 
serviços: Acolhimento Institucional, Família Acolhedora e 
República, sendo que os valores ficarão assim distribuídos:

a) Casa de Acolhimento Provisório – “Projeto Recriando 
Vidas” – R$ 73.400,00 (setenta e três mil e quatrocentos 
reais);

b) Programa Família Acolhedora – R$ 8.200,00 (oito mil e 
duzentos reais); e,

c) Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Perma-
nência para Idosos (Fundação Social Monsenhor Guilher-
me Schmitz – Recanto do Ancião “José Segatto”) - R$ 
131.200,00 (cento e trinta e um mil e duzentos reais).

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

Aracruz – ES, 11 de novembro de 2016.

Alda Lívia de Souza Muniz Vaillant

Presidente do CMASA

Resolução CMASA nº 091/2016

RESOLUÇÃO CMASA Nº 095 DE 11 DE NOVEMBRO DE 
2016

Publicação Nº 65167

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
ARACRUZ-CMASA, Criado pela Lei nº1.969/96 com 
nova redação dada através da Lei nº2.105-98

Resolução CMASA n° 095 de 11 de novembro de 
2016.

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação Anual da As-
sistência Social – 2017 dos recursos transferidos do FEAS 
para o FMAS e do Termo de Aceite.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Aracruz - 
CMASA, órgão paritário, deliberativo e controlador das 
ações dos direitos à cidadania, criado pela Lei 2.105, de 
08/04/1998, alterada em seu Art. 3º, I e II, e § 5º, pela 
Lei 2.927/2006 e Revogado seu Art. 20, alterada em seu 
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Art. 3º II, no uso de suas atribuições legais, em Assem-
bleia Ordinária, realizada no dia 11 de novembro de 2016.

Resolve:

Art.1º Aprovar o Plano de Ação Anual da Assistên-
cia Social – 2017, em conformidade com as Portarias 
nº 090-S/201 e nº 104-S/2016, para aplicação dos re-
cursos financeiros a serem transferidos ao município atra-
vés do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, no 
valor total máximo (sem dedução), pactuado pela CIB e 
aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social, de 
R$ 1.530.942,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil e 
novecentos e quarenta e dois reais), referente ao cofinan-
ciamento Estadual, Fundo a Fundo, destinado ao custeio 
dos benefícios eventuais e manutenção dos serviços conti-
nuados da assistencial social, por bloco de financiamento, 
a saber:

I. Bloco de Benefícios Eventuais:

a) Piso Benefícios Eventuais – R$ 60.000,00(sem dedu-
ção), destinado ao custeio da oferta de benefícios even-
tuais concedidos pelo município aos cidadãos e famílias, 
através de bens de consumo e/ou pecúnia, nas modali-
dades de: Auxílio Natalidade, Auxílio Funeral, Auxílio em 
Situação de Vulnerabilidade Temporária e Auxílio em Situ-
ação de Calamidade Pública;

II. Bloco da Proteção Social Básica: R$ 994.542,00

a) Piso Básico Fixo - R$ 864.000,00 (sem dedução) - 
destinado ao custeio do Serviço de Atendimento Integral 
à Família – PAIF, ofertado exclusivamente nos CRAS e, 
complementarmente, o Serviço de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos – SCFV, desenvolvido exclusivamente, 
no território de abrangência do CRAS, referenciado a ele e 
articulado com o PAIF; e,

b) Piso Básico Variável I - PCD – R$ 130.542,00 (sem 
dedução), destinado ao custeio de ações para Pessoas 
com Deficiência e suas famílias no nível de Proteção So-
cial Básica, descritas na Resolução CNAS nº 34/2011;

III. Bloco da Proteção Especial: R$ 476.400,00

a) Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI– R$ 
86.400,00 (sem dedução), destinado ao custeio do Ser-
viço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos – PAEFI, ofertado no CREAS;

b) Piso Fixo de Média Complexidade MSE – R$ 52.800,00 
(sem dedução), destinado ao custeio do Serviço de Prote-
ção Social Adolescentes em Cumprimento de Medida So-
cioeducativa de LA e PSC, vinculado ao CREAS;

c) Piso Fixo de Média Complexidade AB. SOCIAL – R$ 
18.000,00 (sem dedução), destinado ao custeio do Servi-
ço Especializado em Abordagem Social, vinculado ao fun-
cionamento de CREAS;

d) Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I – R$ 319.200,00 
(sem dedução), destinado ao custeio dos serviços da rede 
de acolhimento municipal para crianças, adolescentes, 
idosos, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade 
social, acolhidos nos seguintes serviços: Acolhimento Ins-
titucional, Família Acolhedora e República, sendo que os 
valores ficarão assim distribuídos: Casa de Acolhimento 
Provisório – “Projeto Recriando Vidas” – R$ 100.000,00 
(cem mil reais); Programa Família Acolhedora – R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais); Serviço de Acolhimento 
Institucional de Longa Permanência para Crianças e Ado-
lescentes – R$ 12.000,00 (doze mil reais); e, Serviço de 
Acolhimento Institucional de Longa Permanência para Ido-
sos - R$ 157.200,00 (cento e cinqüenta e sete mil e du-
zentos reais).

Art. 2º – Aprovar através do Termo de Aceite (anexado 
ao Plano de Ação de 2017), o aceite formal a Expansão 
do Cofinanciamento Estadual para 01(uma) unidade de 
Centro de Referência de Assistência Social.

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

Aracruz – ES, 11 de novembro de 2016.

Alda Lívia de Souza Muniz Vaillant

Presidente do CMASA

Resolução CMASA nº 091/2016
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Boa Esperança

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 084/2016 
Publicação Nº 65142

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N.º 085/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – 
ES.

CONTRATADO: EDMAR DA SILVA.

OBJETO:

Este contrato tem por objeto a Contratação de empresa 
para Prestação de Serviços de montagem de recauchu-
tagem em pneus de veículos e máquinas pertencentes à 
frota da Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES, em 
atendimento a Secretaria Municipal Planejamento e Ges-
tão, conforme descriminado no processo nº 3.677/2016.

VALOR:

R$ 150.530,00 (cento e cinquenta mil, quinhentos e trinta 
reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por 
conta da dotação orçamentária vigente, a saber:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL

Projeto Atividade: 024024.2060600152.095 – Manuten-
ção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Elemento Despesa: 33903900000 – Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica.

Ficha: 361.

Fonte de Recurso: 10000000000 – Royalties do Petróleo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E TRANSPORTES

Projeto Atividade: 022022.1545100132.165 – Manu-
tenção dos Serviços de Limpeza Pública e Transportes de 
Resíduos.

Elemento Despesa: 33903900000 – Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica.

Ficha: 259.

Fonte de Recurso: 10000000000 – Royalties do Petróleo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 
ESPORTE E LAZER

Projeto Atividade: 021021.1236100202.034 – Manuten-
ção do Transporte Escolar.

Elemento Despesa: 33903900000 – Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica.

Ficha: 143.

Fonte de Recurso: 11010000000 – MDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TU-
RISMO

Projeto Atividade: 023023.2054300382.114 – Manuten-
ção das Atividades Técnicas Administrativas da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente.

Elemento Despesa: 33903900000 – Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica.

Ficha: 309.

Fonte de Recurso: 10000000000 – Recursos Ordinários.

PRAZO:

O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 
2016, contados a partir da data de sua assinatura, po-
dendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, a 
critério da Administração, mediante comunicação escrita, 
com tempo hábil para tramitação do processo, mantidas 
as prerrogativas da Lei nº 8.666/93.

Processo nº 3.677/2016

Assinatura do Contrato em 07/11/2016

Boa Esperança, 07 de novembro de 2016.

ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE

PREFEITO MUNICIPAL
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Castelo

Prefeitura

CONTRATO 422/2016
Publicação Nº 65110

CONTRATO Nº 422/2016

PROCESSO Nº 013376/2016

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: Alessandro Zagoto 11039921710

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contrata-
ção de mão de obra especializada para pintura do teatro 
municipal de Castelo. Ressalta-se que o teatro encontra-se 
necessitando de uma reforma, e que a área externa está 
com a pintura bastante desgastada. Tudo de acordo com 
o processo administrativo nº. 013376/2016, oriundo da 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

PRAZO: A vigência do Contrato terá início na data de pu-
blicação do contrato com término em 31 de dezembro de 
2016.

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 
13.360,70 (treze mil, trezentos e sessenta reais e setenta 
centavos).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decor-
rentes da presente licitação correrão à conta da:

Dotações Orçamentárias Elemento de 
Despesa Ficha Fonte de 

Recurso

008003.2369500302.069 33903900000 0312

SEMTURC 
– Execução 
de ações de 

turismo com o 
FUNDETUR

do Orçamento da Prefeitura para o exercício de 
2016.

Castelo/ES,11 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

DECRETO 15.174
Publicação Nº 65135

DECRETO Nº 15.174, DE 10 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE LICENÇA COM VENCIMENTOS A SER-
VIDORA PÚBLICA SILVANA MARIA SARTORI.

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 do art. 108 da lei 
1.440/1992, e,

• Considerando o que consta no processo nº 
0009501/2016;

D E C R E T A:

Art.1º Fica concedida Licença a Servidora Pública 
Municipal, SILVANA MARIA SARTORI ocupante do 
cargo efetivo de Professor B, nomeada através do 
Decreto n° 3.239/1999, de 26 de fevereiro de 1999.

Parágrafo Único. A licença a que se refere este artigo 
será com vencimentos pelo período de 06 (seis) meses, 
a contar de 02 de fevereiro de 2016.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2016.

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

GABINETE DO PREFEITO, 10 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO 15.175
Publicação Nº 65134

DECRETO Nº 15.175, DE 10 DE NOVEMBRO DE 
2016.

PRORROGA LICENÇA COM VENCIMENTOS DA 
SERVIDORA PÚBLICA SILVANA MARIA SARTO-
RI.

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 § 2º, do art. 108, da 
Lei nº 1.440/1992 e,

• Considerando o que consta no processo nº 
009501/2016.
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D E C R E T A:

Art.1º Fica concedida Licença a Servidora Pública 
Municipal, SILVANA MARIA SARTORI ocupante do 
cargo efetivo de Professor B, nomeada através do 
Decreto n° 3.239/1999, de 26 de fevereiro de 1999.

Parágrafo Único: A licença a que se refere este arti-
go será com vencimentos pelo período de 03 (três) 
meses, com remuneração de 2/3 (dois terços), a 
contar de 02 de agosto de 2016.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 02 de agosto de 2016.

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

GABINETE DO PREFEITO, 10 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal

DECRETO 15.176
Publicação Nº 65133

DECRETO Nº 15.176, DE 10 DE NOVEMBRO DE 
2016.

PRORROGA LICENÇA COM VENCIMENTOS DA 
SERVIDORA PÚBLICA SILVANA MARIA SARTO-
RI.

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 § 2º, do art. 108, da 
Lei nº 1.440/1992 e,

• Considerando o que consta no processo nº 
012480/2016.

D E C R E T A:

Art.1º Fica concedida Licença a Servidora Pública 
Municipal, SILVANA MARIA SARTORI ocupante do 
cargo efetivo de Professor B, nomeada através do 
Decreto n° 3.239/1999, de 26 de fevereiro de 1999.

Parágrafo Único: A licença a que se refere este arti-
go será com vencimentos pelo período de 03 (três) 
meses, com remuneração de 2/3 (dois terços), a 
contar de 02 de novembro de 2016.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 02 de novembro de 
2016.

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

GABINETE DO PREFEITO, 10 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal

DECRETO 15.177
Publicação Nº 65132

DECRETO Nº 15.177, DE 10 DE NOVEMBRO DE 
2016.

EXONERA FUNCIONÁRIO DO QUADRO ÚNICO DO 
MUNICÍPIO DE CASTELO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-
buição que lhe confere o artigo 53, Inciso I, da Lei Orgâ-
nica Municipal;

• Considerando o que consta no processo nº 013422/2016, 
de 31 de outubro de 2016;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o Servidor Público Mu-
nicipal Sr. JOSÉ MAGRI SOBRINHO, do cargo efetivo 
de Operador de Serviços Urbanos, nomeado através do 
Decreto nº 8.784/2010, de 26 de janeiro de 2010, a par-
tir 17 de outubro de 2016.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 17 de outubro de 2016.

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

GABINETE DO PREFEITO, 10 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

RESULTADO PP 147/16
Publicação Nº 65145

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado 
da seguinte Licitação:
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Pregão Presencial nº 147/16 :

- ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA - ME nos 
lotes 3 , 4 , 7 e 11 no valor total de R$ 6.825,60 (seis 
mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta cen-
tavos), DUBAI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 
nos lotes 5 , 6 e 8 no valor total de R$ 3.811,20 (três 
mil oitocentos e onze reais e vinte centavos) e M. G. 
DE OLIVEIRA MILHORATO MATRIZ ME nos lotes 1 , 

2 , 9 , 10 e 12 no valor total de R$ 8.895,00 (oito mil 
oitocentos e noventa e cinco reais).

Castelo-ES, 11/11/2016.

Felipe Siqueira Pires
Pregoeiro

Colatina

Câmara muniCiPal

PORTARIA 88/2016
Publicação Nº 65203

PORTARIA Nº 088/2016.

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, inciso XIV, da Resolução 
nº 96 de 16 de novembro de 1993 - Regimento Interno 
Cameral e CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 
19.344, de 07 de novembro de 2016 que determinou que 
não haverá expediente nas repartições públicas municipais 
no dia 14 de novembro de 2016, RESOLVE:

Art. 1º. – Determinar que não haverá expediente na Câ-
mara Municipal de Colatina no dia 14 (quatorze) de No-

vembro de 2016.

Art. 2º. – Comunicar que as atividades da Câmara Muni-
cipal de Colatina serão interrompidas às 18:00 hs do dia 
11 de Novembro de 2016 retornando a sua normalidade a 
partir das 12h do dia 16 de Novembro de 2016.

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

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

Colatina/ES, 07 de Novembro de 2016.

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA

sanear - serviço Colatinense de meio ambiente e saneamento ambiental

  RESUMO CONTRATOS OUTUBRO-2016 
Publicação Nº 65117

SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SA-
NEAMENTO AMBIENTAL

COLATINA-ES – CNPJ 06.698.248/0001-54

Resumo de contratos OUTUBRO/2016

CONTRATO

CONTRATO Nº 029/2016

CONTRATADO: J.T APOIO OPERACIONAL E MÃO DE OBRA 
LTDA ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS: 01 
POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA DE 14H00MIN. ÁS 
23H00MIN (02 PESSOAS) E 23H00MIN ÁS 06H00MIN (01 
PESSOA) TODOS OS DIAS DA SEMANA, COM MOTO PARA 
RONDA MOTORIZADA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS NO CE-
TREU, LOCALIZADO NA BR 259- CÓRREGO ESTRELA- CO-
LATINA-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA.

VALOR: MENSAL 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

PERIODO: 60 DIAS OU ATÉ QUE SEJA DIVULGADO O RE-
SULTADO DA LICITAÇÃO COM O MESMO OBJETO, JÁ EM 
CURSO.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DATA: 20/10/2016

TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 024/2016

CONTRATADO: J.T APOIO OPERACIONAL E MÃO DE OBRA 
LTDA ME

OBJETO: SERVIÇOS CONTINUOS DE: 01 POSTO DE VI-
GILÂNCIA DESARMADA DE 14H00MIN. ÁS 23H00MIN 
(02 PESSOAS) E 23H00MIN ÁS 06H00MIN (01 PESSOA) 
TODOS OS DIAS DA SEMANA, COM MOTO PARA RONDA 
MOTORIZADA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS NO CETREU, 
LOCALIZADO NA BR 259- CÓRREGO ESTRELA- COLATINA
-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA.

ALTERAÇÃO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA 
PARA ATÉ 30/09/2016;

DATA: 30/09/2016
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CONTRATO Nº 008/2016

CONTRATADO: PANIFICADORA FRANSILVANIA LTDA ME

OBJETO: FORNECIMENTO DE PÃP FRANCES E LEITE DE 
VACA PARA OS FUNCIONARIOS DO SANEAR

ALTERAÇÃO: ACRESCIMO DO VALOR CONTRATUAL EM 
15,1574%, TOTALIZANDO O MESMO EM R$ 7.711,94 
(SETE MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E 
QUATRO CENTAVOS);

DATA: 05/10/2016

CONTRATO Nº 024/2013

CONTRATADO: SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AM-
BIENTE LTDA ME

OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATA-
MENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE II-A 
(CHORUME LIXIVIADO) GERADO PELO CETREU.

ALTERAÇÃO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA 
PARA ATÉ 22/10/2017;

ACRESCIMO DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO INPC 
(IBGE), PASSANDO O VALOR UNITÁRIO A SER R$ 0,27 

(VINTE SETE CENTAVOS DE REAL) E O VALOR PARA 12 
MESES PASSA A SER R$ 324.000,00 (TREZENTOS E VINTE 
QUATRO MIL REAIS).

DATA: 24/10/2016

CONTRATO Nº 027/2016

CONTRATADO: COLATINA AMBIENTAL CENTRO DE TRATA-
MENTO DE RESÍDUOS DE COLATINA LTDA ME

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CI-
VIL E VOLUMOSOS – CLASSE IIA E IIB.

ALTERAÇÃO: NO ITEM 3.3, ONDE SE LÊ “SERÁ RETIDO NA 
FONTE O VALOR CORRESPONDE AO ISS (IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS) NO PERCENTUAL DE 3% (TRÊS POR CENTO), 
CALCULADO SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL, POR SER-
VIÇOS EXECUTADOS”. PASSA-SE A LER: “SERÁ RETIDO 
NA FONTE O VALOR AO ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) 
NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO), CALCULADO 
SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL, POR SERVIÇOS EXE-
CUTADOS”.

DATA: 13/09/2016

Domingos Martins

Prefeitura

NORMATIVO Nº 2.987/2016
Publicação Nº 65123

Publicação de Decreto Normativo

2.987 – 11/11/2016 - ALTERA O DECRETO NORMATI-
VO Nº 2.976/2016 QUE DISCIPLINA AS REMATRÍCULAS 
E MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE ENSINO DE DOMINGOS MARTINS PARA A 

OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO ENSINO FUNDA-
MENTAL REGULAR E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL-
TOS – EJA (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO) NAS UNIDA-
DES DE ENSINO – PARA O ANO LETIVO/2017.

Domingos Martins – ES,

11 de novembro de 2016.

Guarapari

Prefeitura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 041/2016
Publicação Nº 65197

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 041/2016

ARTESANATO E ALIMENTAÇÃO – PRAÇA DA PAZ

O Município de Guarapari, Estado do Espírito Santo, por 
meio da COMISSÃO ESPECIAL DE ORDENAMENTO 

TERRITORIAL URBANO E RURAL, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas pela Portaria Gabinete 
Nº 166/2016, objetivando a implementação de medidas 
de aperfeiçoamento do controle e da fiscalização das ati-
vidades econômicas exercidas no Município, em absoluta 
consonância com as normas reguladoras do ordenamento 
urbano, com o consoante ao Capítulo II, do Título V, da Lei 
Municipal nº 1.258/1990, que institui o Código de Posturas 
Municipal, visando atender aos princípios da oportunida-
de, conveniência, legalidade, defesa do interesse públi-
co, impessoalidade e isonomia, vem pelo presente Edital 
CONVOCAR todos os COMERCIANTES que pretendam 
exercer a atividade econômica de COMERCIALIZAÇÃO DE 
ARTESANATO ou ALIMENTOS E BEBIDAS na orla ma-
rítima do Município de Guarapari, a comparecerem nos 
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locais, dias e horários estabelecidos no presente Edital, 
para requererem o CADASTRAMENTO, observados os 
seguintes procedimentos;

1 Os Comerciantes Ambulantes ficam convocados 
para comparecerem à Prefeitura Municipal de Gua-
rapari, junto ao Protocolo Geral do Município, situa-
do à Rua Alencar Morais de Resende, nº 100, Jardim 
Boa Vista, no período de 16 (dezesseis) de novembro 
de 2016 até o dia 30 (trinta) de novembro de 2016, 
no horário de 13 (treze) às 17 (dezessete) horas, 
para requererem o cadastramento para exercício da 
atividade comercial na Praça da Paz, orla marítima do 
Município de Guarapari.

2 – O cadastramento por meio do presente Edital é 
obrigatório para todos os interessados que pretendam 
exercer a atividade econômica de comercialização do pro-
duto denominado “Artesanato ou Alimentos e Bebidas”, na 
Praça da Paz localizada na Avenida Beira, Praia do Morro, 
na Orla do Município de Guarapari, com a utilização de 
barracas em sistema de monta e desmonta;

3 – Para requerer o cadastramento, o interessado deverá 
comparecer pessoalmente no prazo e local definidos no 
item 1. Deste Edital, munido da documentação elencada 
no Anexo IV parte integrante desta convocação, sendo 
expressamente vedada sua representação por terceiros, 
mesmo que por meio de procuração.

3.1 – A ausência de qualquer documento elencado no Ane-
xo IV, parte integrante desta convocação, eliminará auto-
maticamente o comerciante interessado.

4. – Os interessados deverão retirar na SEDEC – Secre-
taria de Desenvolvimento, Declaração de Veracidade de 
Documentos, preenchendo-o com todas as informações 
solicitadas, sem rasura, indicando a atividade pretendida.

4.1. – Após o recebimento do Requerimento Padrão de-
vidamente preenchido e da documentação obrigatória, o 
Protocolo Geral solicitará a Secretaria Municipal de Fazen-
da – SEMFA a emissão de Documento de Arrecadação Mu-
nicipal – DAM para recolhimento da taxa de expediente no 
valor de R$ 54,58 (cinquenta e quatro e cinquenta e oito 
centavos) equivalente a 15 (quinze) Índices de Referência 
do Município de Guarapari – IRMG, e entregará ao interes-
sado para o adimplemento.

4.2. – Após o Requerimento Padrão estar devidamente 
preenchido, e o DAM devidamente quitado, o Protocolo 
Geral instaurará processo administrativo específico, desti-
nado à análise do requerimento.

4.3. – Os interessados apenas poderão exercer a ativida-
de na “Praça da PAZ”, nos locais demarcados para este 
fim que possuem características técnicas compatíveis com 
o exercício regular da atividade, observada a distribuição 
racional do espaço público, evitando a ocupação excessiva 
e o desequilíbrio na oferta dos diversos tipos de serviços 
prestados, conforme procedimentos descritos no item 9.1, 
deste edital.

5. – Para classificação e seleção dos interessados que 
exercerão suas atividades na “Praça da PAZ”, observado o 
limite de licenças disponibilizadas no Anexo I, parte inte-
grante deste Edital, serão utilizados os seguintes critérios:

I – Antiguidade;

II – Qualificação e participação de cursos e palestras de 
capacitação; na área especifica, limitado aos últimos 02 
(dois) anos;

III – Exercício exclusivo da atividade;

IV – Personalidade Jurídica devidamente constituída para 
o exercício da atividade de comercialização de produtos;

5.1. – São documentos hábeis para comprovação dos cri-
térios de classificação e seleção;

I – Antiguidade: Alvarás, Licenças, Comprovante de Reco-
lhimento de ISSQN ou Documentos de Arrecadação Muni-
cipal – DAM devidamente quitados;

II – Qualificação e participação de cursos e palestras de 
capacitação; na área específica, limitado aos últimos 2 
(dois) anos;

III – Exercício exclusivo da atividade: Declaração assinada 
pelo requerente acompanhada da fotocópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social;

5.2. – Será atribuída aos critérios de classificação e sele-
ção a seguinte pontuação;

I – Antiguidade: Alvarás, Licenças, Comprovante de Reco-
lhimento de ISSQN ou Documentos de Arrecadação Muni-
cipal – DAM devidamente quitados; 50 (cinquenta) pontos 
para cada ano de exercício da atividade no Município de 
Guarapari.

II – Qualificação e participação de cursos e palestras de 
capacitação: 50 (cinquenta) pontos para cada título apre-
sentado, limitado aos últimos 02 (dois) anos;

III – Exercício exclusivo da atividade: 75 (setenta e cinco) 
pontos;

IV– Personalidade Jurídica devidamente constituída, para 
o exercício da atividade: 100 (cem) pontos.

5.3. – São documentos hábeis para comprovação de re-
sidência há mais de dois anos no Município de Guarapari: 
Contas de Água, Luz ou Telefone em nome do Comercian-
te Ambulante ou de seu cônjuge ou ascendentes, atual e 
com data de emissão anterior ao mês setembro de 2014 
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ou contrato de locação/ arrendamento acompanhados do 
título de eleitor.

5.4. – Para atividade “ARTESANATO” será eliminado do 
certame, o interessado que não possuir a Carteira do Arte-
são legalizada junto aos órgãos afetos;

5.4.1 – A Carteira do Artesão é o documento que identifica 
o profissional de artesanato e lhe confere o registro e re-
conhecido junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para 
fins de percepção de benefícios e seguridade social.

5.4.2 – Na Carteira do Artesão estarão impressos os dados 
de identificação do profissional, o número de registro no 
PGA e a(s) matéria(s)-prima(s) utilizadas pelo artesão.

5.4.3 – A Carteira do Artesão deve ser obtida junto ao 
"PROGRAMA DO ARTESANATO CAPIXABA", desenvolvido 
pela Subsecretaria do Trabalho vinculada Secretaria Es-
tadual do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social 
- SETADES.

6. – Transcorrido o prazo para cadastramento, a Comis-
são Especial de Ordenamento Territorial Urbano e Rural 
procederá a análise dos requerimentos, e observados os 
critérios previstos neste Edital e na legislação em vigor, 
publicará a ordem classificatória geral dos comerciantes 
habilitados.

6.1. – Após a publicação da ordem classificatória, será 
concedido prazo de 02 (duas) dias úteis para interposição 
de recurso.

6.2. – Transcorrido o prazo para interposição de recurso, 
a Comissão Especial de Ordenamento Territorial Urbano e 
Rural do Município, órgão colegiado, procederá à análise 
de mérito, e publicará a classificação final.

6.3. – A participação do presente cadastramento não pres-
supõe a garantia de obtenção de autorização para modifi-
cação do exercício da atividade comercial, nem gera qual-
quer direito adquirido.

6.4. – Havendo excedentes em uma das atividades, a vaga 
poderá ser remanejada para outra atividade, dentro do li-
mite de vagas estabelecidas.

6.5. – Havendo excedentes de requerimentos, quando 
analisada a disponibilidade de ocupação do espaço público, 
os dados do interessado comporão cadastro de reserva, 
que será utilizado em eventuais substituições em função 
de eventuais cancelamentos de licenças concedidas pelo 
período de 12 (doze) meses após a publicação da listagem 
final.

7. – A Comissão de Ordenamento observando o Anexo I, 
parte integrante deste Edital, definirá a exata localização 
dos pontos na Praça.

8. – Divulgada a classificação final, os interessados clas-
sificados deverão comparecer no dia 13 de dezembro de 
2016, às 16:00 horas, na sede da Prefeitura municipal de 
Guarapari, onde será realizada sessão para escolha dos 
pontos específicos para exercício da atividade.

8. 1. – A Sessão de que trata o item 8. será presidida pela 
Comissão Especial de Ordenamento Territorial Urbano e 
Rural.

8.2. – Na Sessão para escolha dos pontos específicos, a 
SEMFIS apresentará a exata localização dos pontos para 
comercialização dos produtos, e observada a ordem clas-
sificatória de cada localidade, será iniciado o processo de 
escolha.

8.3. – A Sessão será documentada em ata onde serão re-
gistradas todas as ocorrências.

8.4. – O interessado que, por qualquer motivo, estiver im-
pedido de comparecer ao local para escolha de vaga, po-
derá fazê-lo por Procurador legalmente habilitado.

8.4.1. – O Procurador, previsto no item anterior, deverá 
apresentar no ato da escolha além da procuração docu-
mento de identidade com foto.

8.4.2. – A procuração deverá ser elaborada de acordo com 
os termos previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 654 
do código civil, e deverá possuir reconhecimento da firma 
em cartório.

8.4.3. – Os poderes conferidos ao procurador restringem-
se apenas à escolha de vaga não cabendo, em hipótese 
alguma, conferi-los quanto à assunção do exercício da ati-
vidade.

8.5. – A desistência ou o não comparecimento do 
interessado implicará na sua desclassificação do certame.

8.6. – Na Sessão de Escolha, ao interessado, não será 
permitida a troca de localidade após a efetivação da es-
colha.

9. – Após o procedimento de escolha das vagas, os comer-
ciantes classificados deverão requerer junto ao Protocolo 
Geral do Município, Licença para o exercício da atividade, 
que será emitida em documento próprio da Municipalida-
de onde constarão obrigatoriamente os principais dados e 
informações inerentes ao exercício regular da atividade.

9.1. – No ato da liberação da licença para a exploração da 
atividade na Praça da Paz, o comerciante (caso possua) 
terá sua licença anterior cancelada, ou seja, somente po-
derá exercer a atividade na Praça da Paz.

9.2. – No ato do requerimento da licença, os Comerciantes 
deverão apresentar (02) duas fotos 3x4 para confecção 
dos crachás de identificação.
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9.3. – A Licença de que trata o item 9. é intransferível, 
e apenas será concedida após a comprovação do recolhi-
mento das taxas previstas na Lei Complementar 008/2007 
que institui o Código Tributário Municipal, possuindo a va-
lidade de 1 (um) ano.

10. – Os interessados apenas poderão exercer suas ativi-
dades comerciais exclusivamente na área demarcada pela 
Secretaria Municipal de Fiscalização – SEMFIS para este 
fim;

10.1. – Aos interessados no produto denominado “artesa-
nato” apenas será permitido à venda do produto descrito 
na Carteira do Artesão;

10.2. – No exercício da atividade os interessados deverão 
usar, obrigatoriamente, crachá de identificação;

10.2.1. – Os interessados nos produtos denominados “Ali-
mentos e Bebidas” deverão usar, obrigatoriamente, cami-
sas brancas, jalecos brancos e toucas, bem como crachá 
de identificação

10.3. – Para comercialização dos produtos, os interessados 
deverão utilizar barracas padronizadas devidamente adap-
tadas, conforme especificações no Anexo V parte integran-
te deste Edital;

10.4. – Meia hora antecedente ao início da jornada diária 
de trabalho, o comerciante deverá montar a barraca na 
localidade especificamente indicada;

10.5. – Uma hora após o termino da jornada diária de tra-
balho, todo o material utilizado para o exercício da ativida-
de deverá ser desmobilizado pelo interessado;

10.6. – Ao final da jornada diária de trabalho, os comer-
ciantes deverão recolher todos os resíduos sólidos gerados 
durante a comercialização dos produtos, acondicionando
-os em sacolas plásticas para serem recolhidos pela coleta 
domiciliar urbana. (Os permissionários deverão segregar 
diariamente os resíduos sólidos em duas frações denomi-
nadas “lixo seco” e lixo úmido”, observando os procedi-
mentos regulamentados por legislação especial).

10.7. – O exercício da atividade comercial será permiti-
do apenas no período compreendido entre as 18 (dezoito) 
horas e 23 (vinte e três) horas de sexta-feira a domingo 
e feriados.

10.8. – O exercício da atividade durante os dias que o local 
seja utilizado para o desenvolvimento de atividades cultu-
rais e festivas, observando o seguinte calendário de even-
tos, somente será permitido no horário das 18h às 21h:

I - CARNAVAL

II – FESTA DA CIDADE

III – REVEILLON

10.8.1. – Não será permitido o exercício da atividade 
durante os dias que o local seja utilizado para realização 
do MOTOROCK.

11.9. – Excepcionalmente, no período do Natal, Semana 
Santa, nos feriados prolongados e durante a realização de 
eventos promovidos pela Municipalidade na Orla Marítima 
da Praia do Morro a atividade comercial poderá ser exerci-
da até as 02 (duas) horas.

11.10. – É terminantemente proibida a utilização ou cessão 
de mesas, cadeiras, bancos, caixas, ou similares.

11.11. – Não será permitido o estacionamento de veículos 
e/ou reboques, na orla, que caracterizem depósito móvel.

11.12. – É vedada a utilização de equipamentos sonoros 
e a promoção de apresentações musicais do tipo “ao vivo” 
ou mecânica;

12. – Após emissão das licenças, verificado o descumpri-
mento de qualquer disposição deste edital, fica o infrator 
sujeito a imposição de multa no valor de 200 (duzentos) 
IRMG.

12.1. – Havendo a primeira reincidência, a multa prevista 
no item 12. será aplicada em dobro.

12.2. – Havendo a segunda reincidência, a multa prevista 
no item 12. será aplicada em triplo e acarretará na cassa-
ção imediata da licença.

13. – Os titulares das Licenças deverão observar rigoro-
samente as regras e condições estipuladas no Código de 
Postura Municipal, no Código Sanitário Municipal e nas le-
gislações Estaduais e Federais em vigor.

14. – Havendo excedentes de requerimentos, quando ana-
lisada a disponibilidade de ocupação do espaço público, os 
dados do interessado comporão cadastro de reserva, que 
será utilizado em eventuais substituições em função de 
cancelamento de licenças concedidas.

15. – A participação do presente cadastramento não pres-
supõe a garantia de obtenção de licença para exercício da 
atividade comercial, nem gera qualquer direito adquirido.

16. – Para o cumprimento das formalidades indicadas no 
presente Edital serão observados os seguintes prazos:

I – Período para Requerimento do Cadastramento (16 a 30 
de novembro de 2016);

II – Período para Análise dos Requerimentos (01 e 02 de 
dezembro de 2016);
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III – Publicação da Classificação Parcial (05 de dezembro 
de 2016);

IV – Período para Interposição de Recurso (06 e 07 de 
dezembro de 2016);

V – Período para Apreciação dos Recursos (09 de dezem-
bro de 2016);

VI – Publicação da Classificação Final (12 de dezembro de 
2016);

VII – Sessão para escolha dos pontos específicos (13 de 
dezembro de 2016);

VIII – Período para Requerimento de Licenças (14 a 23 de 
dezembro de 2016).

17. – A participação no presente cadastramento importa 
na concordância dos termos e condições deste Edital.

18. – Os casos omissos ou situações não previstas neste 
Edital serão decididos pela Comissão Especial de Ordena-
mento Territorial Urbano e Rural do Município.

Guarapari-ES, 09 de novembro de 2016.

ORLY GOMES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I – NÚMERO LIMITE DE LICENÇAS

ANEXO II – REQUERIMENTO PESSOA FÍSICA

ANEXO III – REQUERIMENTO PESSOA JURÍDICA

ANEXO IV – ROL DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

1. PESSOA FISÍCA

a) Fotocópia do Registro Geral (Carteira de Identidade);

b) Fotocópia do Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF;

c) Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS;

d) Fotocópia do Comprovante de Residência (na forma do 
item 5.3 do presente Edital);

e) Fotocópia do Título de Eleitor acompanhado da cópia 
dos dois últimos comprovantes de votação (Art. 336 LOM);

f) Certidão Negativa de Débitos Municipais (Tributos e 
Exercício do Poder de Polícia).

g) Declaração de veracidade das informações prestadas 
(Retirar na Secretaria de Desenvolvimento e Expansão 
Econômica)

2. PESSOA JURÍDICA

a) Fotocópia do Contrato Social e respectivas alterações 
se houver;

b) Certidão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 
CNPJ;

c) Fotocópia do Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF 
e RG (Carteira de Identidade) dos Titulares da Empresa;

d) Fotocópia do título de domínio da área ou contrato de 
locação / arrendamento;

e) Certidão Negativa de Débitos Municipais (Tributos e 
Exercício do Poder de Polícia).

f) Declaração de veracidade das informações prestadas 
(Retirar na Secretaria de Desenvolvimento e Expansão 
Econômica)

ANEXO V – CARACTERISTICAS E PADRONIZAÇÃO

DAS TENDAS/BARRACA

MODELO

Barraca 1.20x1.00 com 02 águas, estrutura tubular des-
montável, galvanizada, com balcão superior e inferior, 
lona nos 03 lados, cobertura com avanço frente e traz, 
com sacola em encerado para ferragem.

LONA LISTRADA NAS CORES:

Azul

Regras da alimentação

A) Os interessados no produto denominado “Alimentos e 
Bebidas” deverão usar, obrigatoriamente, camisas bran-
cas, jalecos brancos e toucas, bem como crachá de iden-
tificação;

B) As bebidas comercializadas serão servidas exclusiva-
mente em recipientes descartáveis, ficando vedada a uti-
lização de recipientes de vidro, acondicionadas em caixa 
térmica;

C) Não será permitido fritura no local;

D) Não será permitido o uso de botijão de gás.
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRES-
TAÇAO DE SERVIÇOS N° 049/2016 E OUTRO

Publicação Nº 65183

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRES-
TAÇAO DE SERVIÇOS N° 049/2016, firmado entre o 
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, e a Fundação Educativa 
e Cultural de Guarapari. Processo n° 16.210/2016, sendo 
objeto: prorrogação do prazo de vigência até 31/12/2016.

Orly Gomes da Silva

Prefeito Municipal

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS N° 220/2013, firmado entre o MU-
NICÍPIO DE GUARAPARI/ES, e a empresa Antonio Fran-
cisco Marques. Processo Administrativo n° 18295/2016, 
sendo objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 
(doze) meses, assinado em 21/10/2016.

Orly Gomes da Silva

Prefeito Municipal

SEMAD - DECRETO Nº. 493/2016 E OUTRO
Publicação Nº 65188

Decreto nº. 493/2016 - EXONERA, “a pedido”, a se-
nhora MARIA DOLORES MARTI TRAVER, do cargo de 
provimento efetivo de PROFESSOR MAPB V - CIÊN-
CIAS, da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Portaria/Gab nº. 273/2016 - CONCEDE LICENÇA POR 
MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA à ser-
vidora BIANCA MANTOVANELI NOGUEIRA ocupante do 
cargo efetivo de TECNICO OPERACIONAL EM SAÚDE 
- TOS, na função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, por 30 
(trinta) dias, contados a partir do dia 30/05/2016.

SEMSA - ABERTURA PE N° 103/2016
Publicação Nº 65171

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 103/16

PROCESSO Nº. 18254/2016

A Prefeitura Municipal de Guarapari, Estado do Espírito 
Santo, torna público que fará realizar licitação na modali-
dade “Pregão Eletrônico”, tipo menor preço “por lote”, para 
aquisição de equipamentos eletrônicos para estruturação 
da Rede Básica de Saúde, atendendo as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme lotes devidamen-
te relacionados no anexo I do Edital de Pregão Eletrôni-
co nº. 103/2016. Editais exclusivamente através do site 
www.licitacoes-e.com.br (Banco do Brasil).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 08h00 do dia 
24/11/2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 08h30 do dia 25/11/2016.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 09h00 do 
dia 25/11/2016.

Guarapari, 11 de Novembro de 2016.

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

TERMO DE PERMISSÃO PESSOA FÍSICA N° 088/2016 
E OUTROS

Publicação Nº 65185

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

TERMO DE PERMISSÃO PESSOA FÍSICA N° 088/2016, 
firmado entre o Município de Guarapari/ES (Permitente) e 
o Sr. Sinvaldo Cezario da Costa (Permissionário). Processo 
8.155/2015, sendo o objeto: Delegação de execução do 
serviço de interesse público de transporte de passageiro e 
de bens em veículo de aluguel a taxímetro por Permissão 
no Município de Guarapari. Assinado em 11/11/2016.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

TERMO DE PERMISSÃO PESSOA FÍSICA N° 042/2016, 
firmado entre o Município de Guarapari/ES (Permiten-
te) e o Sr. Mauricio Correa (Permissionário). Processo 
8.155/2015, sendo o objeto: Delegação de execução do 
serviço de interesse público de transporte de passageiro e 
de bens em veículo de aluguel a taxímetro por Permissão 
no Município de Guarapari. Assinado em 11/11/2016.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

TERMO DE PERMISSÃO PESSOA FÍSICA N° 058/2016, 
firmado entre o Município de Guarapari/ES (Permitente) e 
o Sr. Nivaldo Berto Guimarães (Permissionário). Processo 
8.155/2015, sendo o objeto: Delegação de execução do 
serviço de interesse público de transporte de passageiro e 
de bens em veículo de aluguel a taxímetro por Permissão 
no Município de Guarapari. Assinado em 11/11/2016.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

http://www.licitacoes-e.com.br
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Ibiraçu

Prefeitura

RESUMO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
303/2012

Publicação Nº 65107

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
303/12

Contratante: Município de Ibiraçu/ES. Contratado: RV 
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA. CNPJ sob n.º 
08.170.344/0001-50. Processo nº. 4393/2016. Objeto: 
Contratação de empresa prestadora de serviços na área 
da construção civil que deverá disponibilizar o fornecimen-
to de materiais e mão de obra qualificada para viabilizar 
a execução de ADUTORA DE ÁGUA TRATADA. Convênio 

Nº 005/2012 que entre si celebram o Instituto Jones dos 
Santos Neves- IJSN e o Município de Ibiraçu. “Decresce o 
valor de R$ 9.478,31, do Contrato Original que passa de 
R$ 155.955,24 para R$ 146.476,93”. O presente Termo 
Aditivo gera seus efeitos a partir de 09/11/2016. Ficam 
inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Ibiraçu/ES, 11 de novembro de 2016.

Eduardo M. Zanotti

Prefeito Municipal

Câmara muniCiPal

PORTARIA CMI - Nº 014/2016
Publicação Nº 65172

PORTARIA CMI N.º 014/2016

Dispõe sobre ponto facultativo que especifica.

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regi-
mentais, e;

Considerando o feriado da Proclamação da república, que 
acontecerá no dia 15 de novembro de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica declarado Ponto Facultativo na Câmara Muni-
cipal de Ibiraçu no dia 14/11/2016 (segunda-feira)

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Plenário Jorge Pignaton, em 11 de novembro de 2016.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Presidente

Registrado nesta Secretaria em 11 de novembro de 2016.

ROSILEIA COMETTI BIZERRA

Assessora Técnica Administrativa

Itarana

Prefeitura

AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 
EDITAL Nº 001/2016 - SEMAS

Publicação Nº 65152

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL SEMAS

Nº. 001/2016

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEMAS, faz saber que 
fará realizar PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
para seleção de candidatos para provimento de cargos pú-
blicos de forma temporária para atendimento às neces-
sidades de excepcional interesse público, na forma da lei 
Nº 856/2008 e nas posteriores alterações e demais legis-
lações vigentes, para atuar junto aos serviços socioassis-
tenciais do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.”
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O inteiro teor do Edital encontra-se disponível em www.
itarana.es.gov.br, Concursos e Seleções, Seleção SEMAS 
2016. Demais informações (27)3720-0183 ou e-mail: co-
missãosemas@itarana.es.gov.br

Itarana, 24 de outubro de 2016

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana

JULIANA BARCELLOS DA SILVA

Presidente da Comissão Geral do

Processo Seletivo Simplificado

EDITAL N° 002/2016 - RETIFICAÇÕES
Publicação Nº 65155

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL SEMAS Nº 002/2016.

RETIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
por seu representante legal, Sr. Ademar Schneider, Pre-
feito Municipal, através da Comissão Geral nomeada pelo 
Decreto Nº 765/2016, Faz pública as seguintes retificações 
nos subitens 2.1 e 2.2 do item 2 no Edital SEMAS Nº. 
001/2016:

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

ONDE SE LÊ:

“2.1 - O Processo Seletivo de que trata o presente edital 
tem a finalidade de seleção de candidatos para provimento 

de cargos públicos de forma temporária para atendimen-
to às necessidades de excepcional interesse público, na 
forma da lei Nº 856/2008 e nas posteriores alterações e 
demais legislações vigentes.”

LEIA-SE

“2.1 - O Processo Seletivo de que trata o presente edital 
tem a finalidade de seleção de candidatos para provimento 
de cargos públicos de forma temporária para atendimen-
to às necessidades de excepcional interesse público, na 
forma da lei Nº 856/2008 e nas posteriores alterações e 
demais legislações vigentes, para atuar junto aos serviços 
socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS.”

ONDE SE LÊ

“2.2 - As vagas serão preenchidas conforme a necessidade 
da Secretaria Municipal de Assistência Social.”

LEIA-SE

“2.2 - As vagas serão preenchidas conforme as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão 
responsável pela execução do SUAS – Sistema Único de 
Assistência Social no Município de Itarana/ES.”

Permanecem inalterados os demais incisos, regras e con-
dições, inclusive quanto aos prazos de inscrição, constan-
tes no Edital SEMAS Nº 001/2016.

Itarana/ES, 27 de outubro de 2016.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana

JULIANA BARCELLOS DA SILVA

Presidente da Comissão Geral do

Processo Seletivo Simplificado

http://www.itarana.es.gov.br
http://www.itarana.es.gov.br
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EDITAL Nº 001/2016 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEMAS (ATUALIZADO E CORRIGIDO)
Publicação Nº 65154
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL SEMAS Nº. 001/2016 
 

O MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu 
representante legal, Sr. Ademar Schneider, Prefeito Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Itarana – ES, situada à Travessa Becalli, N° 30 – 
Centro, no uso de suas atribuições legais, visando à contratação de pessoal em 
caráter temporário, torna público para conhecimento dos interessados a realização 
de Processo Seletivo Simplificado, com Análise de Currículo e Títulos, elaborado e 
fiscalizado pela Comissão Geral nomeada por Decreto Municipal n° 765/2016, 
conforme a Lei Municipal Nº 856/2008 e nas posteriores alterações e demais 
legislações vigentes, seguindo os prazos dispostos em seu Cronograma, conforme o 
ANEXO I.  
 

1 – DOS CARGOS E VAGAS: 

1.1 – Os cargos e vagas de que tratam esse edital, estão descritos no ANEXO II. 

 

2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 

2.1 – O Processo Seletivo de que trata o presente edital tem a finalidade de seleção 
de candidatos para provimento de cargos públicos de forma temporária para 
atendimento às necessidades de excepcional interesse público, na forma da lei Nº 
856/2008 e nas posteriores alterações e demais legislações vigentes. 

a) é condição essencial para inscrever-se neste processo seletivo simplificado o 
conhecimento e aceitação das instruções e normas contidas nesse edital. Ao assinar 
a Ficha de Inscrição o candidato declara que conhece e concorda plena e 
integralmente com os termos desse Edital e da legislação vigente. 

2.2 – As vagas serão preenchidas conforme a necessidade da Secretaria Municipal 
de Assistência Social. 

2.3 – Os cronogramas das etapas de chamada e contratação do processo de 
seleção regulamentado por esse edital e demais atos e decisões inerentes ao 
Processo Seletivo Simplificado serão publicados na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, e em 
meio eletrônico, no site oficial do Município - www.itarana.es.gov.br.  

2.4 – O Processo Seletivo Simplificado constituirá na análise de currículos e títulos 
dos candidatos pela Comissão, conforme critérios definidos nesse Edital. 
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3 – DA INSCRIÇÃO 

3.1 – As inscrições serão gratuitas e realizadas na Sede da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, no endereço: Travessa Becalli, N° 30 – Centro, Itarana-ES, 
devendo o candidato se inscrever no período de 16 de novembro de 2016 à 18 de 
novembro de 2016, no horário de 08:00h às 12:00h.  

3.2 – São requisitos para inscrição: 

I - Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

II - Se candidato estrangeiro, apresentar cédula de identidade de estrangeiro que 
comprove a sua condição - temporária/permanente - no país. 

III - Ter, na data da chamada para escolha de vagas, a idade mínima de 18 anos 
completos; 

IV - Possuir a escolaridade e requisitos mínimos exigidos pelo cargo pleiteado; 

V - Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

VII - Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

VIII - Não se enquadrar nas vedações contidas nos incisos XVI, XVII e § 10 do art. 
37 da Constituição Federal de 1988, alteradas pela Emenda Constitucional nº 19/98; 

IX - Não ter sido demitido por justa causa de serviço público; 

X - Não ter contrato temporário rescindido em Órgãos Públicos por falta disciplinar 
ou outro motivo considerado grave ao desempenho de sua profissão;  

XI - Estar devidamente inscrito no Órgão ou Conselho de sua categoria, em situação 
regular, e apresentar nada consta, conforme o cargo pleiteado/escolhido e com a 
liberação para atuação profissional no estado do Espírito Santo. 

3.3 – A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na Ficha de Inscrição, 
bem como a apresentação por meio falso ou inexato de documentos ou informações 
de caráter obrigatório implicará no cancelamento da inscrição e anulação de todos 
os atos decorrentes. 

3.4 - O candidato deverá apresentar-se pessoalmente no ato da solicitação da 
inscrição, ou através de procuração pública, ou particular com firma reconhecida. 

a) no caso de Inscrição por procuração, o procurador deverá apresentar documento 
original. 

3.5 - O candidato poderá realizar somente uma única inscrição. 

3.6 – Do ato da inscrição: 

a) o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição, conforme Anexo III, e entregá-
la em envelope não lacrado juntamente da documentação comprobatória, descritas 
no inciso 4.2 ao servidor responsável pelo recebimento; 
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b) os servidores responsáveis pelas inscrições nomeados pela Comissão Geral 
receberão dos candidatos o envelope, e realizará a conferência e autenticação 
própria da documentação; 

c) após autenticação da documentação, o servidor lacrará o envelope na presença 
dele, que o rubricará junto do servidor responsável pelo recebimento da inscrição; 

d) concluída a inscrição, o candidato receberá o comprovante do mesmo. 

3.7 – É de responsabilidade do candidato a comprovação das informações 
prestadas no ato da inscrição, bem como o preenchimento de forma correta de todos 
os dados nela solicitados. 

3.8 – Não será autorizada ao servidor responsável pela inscrição prestar 
informações referentes à documentação entregue, bem como ao andamento do 
Processo Seletivo Simplificado. 

3.9 – Os candidatos que apresentarem comprovações falsas ou inexatas, constantes 
na Ficha de Inscrição, bem como apresentarem documentos falsos, serão 
desclassificados, além da imputação das penalidades legais. 

3.10 – Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou com documentação 
incompleta. 

4.0 – A inscrição do candidato implicará no conhecimento prévio e a tácita aceitação 
das presentes instruções e normas estabelecidas nesse Edital. 

 

4 – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

4.1 – O processo seletivo simplificado será constituído por Análise de Currículo e 
Títulos. 

4.2 – Deverão constar no Currículo, assinado pelo candidato, as informações 
relativas a dados pessoais, documentação, experiência profissional, qualificação 
profissional e títulos. Tais informações são de inteira responsabilidade do candidato, 
que deverá fazê-las de forma correta e legível, anexando ao currículo vitae cópia 
simples (com apresentação do original no ato da inscrição) dos seguintes 
documentos: 

 Cópia da Identidade; 
 Cópia do CPF; 
 Cópia do Título de Eleitor, com comprovante da última votação; 
 Cópia do PIS/PASEP; 
 Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
 Cópia do Comprovante de Residência atualizado; 
 Cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino); 
 Cópia do Comprovante de Escolaridade (Diploma ou Declaração de 

Conclusão de Curso com Histórico Escolar); 
 Cópia de Certificado de Curso Básico e/ou Avançado de Informática (se 

pleitear o cargo de auxiliar administrativo); 
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 Comprovação de experiência profissional; 
 Cópia do Registro no Conselho Regional da Área (ou apresentação de cópia 

da requisição/protocolo do Registro); 
 Comprovante de Quitação de Anuidade do Registro no Conselho Regional da 

Área; 
 Cópia dos Certificados dos Títulos profissionais no cargo pleiteado. 

 
OBS.: Não há necessidade de autenticação das cópias dos documentos. 

4.3 – Não serão computadas as experiências profissionais, qualificações 
profissionais e titulações não descritas no Currículo vitae.  

 

5 – ANÁLISES DOS CURRÍCULOS E TITULOS 

5.1 – Na prova de títulos serão considerados os seguintes itens: 

a) experiência profissional na área do SUAS; 

b) qualificação profissional na área do SUAS, por meio de apresentação de 
certificados, na área pleiteada; 

 

5.1.1 QUESITO I – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PARA CARGOS DE NÍVEL 
SUPERIOR E MÉDIO  

 DESCRIÇÃO DOS PONTOS 
(PONTUAÇÃO MÁXIMA = 60 PONTOS) 

 

A cada mês de Experiência Profissional na área do SUAS, no cargo pleiteado será 
atribuído 1,0 (um) ponto, (limite máximo de 60 meses), totalizando uma pontuação 
de 60 pontos, que deverá ser comprovada através de: 

 Cópia Simples (sendo apresentado o original no ato da inscrição) da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (páginas de Contrato de Trabalho); 

 Cópia Simples de Contrato de Trabalho, contendo período de Exercício 
Profissional, Função/Cargo (sendo apresentado o original no ato da 
inscrição); 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO ATRIBUIDA PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Experiência Profissional na área do SUAS no 
respectivo cargo pleiteado: 
(limite máximo de 60 meses) 

01 (um) ponto por mês completo de 
serviço prestado. 

60,0 pontos 
 

PONTUAÇÃO TOTAL 60,0 pontos 



14/11/2016 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 635

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 21

 

 

 

 
 

     ________________________________________________________________________________________ 
          Travessa Becalli, Nº 30 – Centro – CEP 29620-000 – Itarana – Espírito Santo – Tel: (27) 3720-0183 

 Cópia Simples de Declaração do Empregador contendo período de Exercício 
Profissional, Função/Cargo (sendo apresentado o original no ato da 
inscrição). 

 Cópia Simples de Contratos de prestação de serviços prestados (sendo 
apresentado o original no ato da inscrição). 

5.1.2 – Sob hipótese alguma será aceita comprovação de exercício profissional fora 
dos padrões acima especificados, bem como experiência na qualidade de 
proprietário/sócio da empresa. 

5.1.3 – Não será computada, como experiência profissional, o tempo de estágio, de 
monitoria, de bolsa de estudo ou de atividade como voluntário. 

 

5.1.2– QUESITO II - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CARGOS DE NÍVEL 
SUPERIOR E MÉDIO  

5.1.2.1 – O candidato deverá comprovar sua Qualificação Profissional mediante 
entrega de Cópia Simples de Certificados de Conclusão de Cursos e Participação 
em Eventos, sendo apresentado o Documento Original no ato da inscrição; 

5.1.2.2 – Para fins de pontuação, todos os Certificados deverão constar no 
Curriculum Vitae e estar relacionados à área de atuação do profissional; 

5.1.2.3 – Somente serão aceitos os Certificados em que conste a carga horária do 
curso que os originou; 

5.1.2.4 – Serão considerados para fins de pontuação: Certificados de Conclusão de 
Curso de Qualificação, participação em Seminários, Conferências, Fóruns e 
Encontros na área do SUAS; 

5.1.2.5 – Cada título será considerado uma única vez; 

5.1.2.6 – Todo documento expedido em Língua Estrangeira somente será 
considerado se traduzido para a Língua Portuguesa por Tradutor Juramentado; 

5.1.2.7 – Os certificados de cursos online de graduação e especialização deverão 
ser de entidades/órgão de ensino (inscritos com CNPJ) devidamente reconhecidos 
pelo MEC, e deverão apresentar chave de segurança para posterior consulta online 
da veracidade do mesmo, o período de execução e carga horária compatível com o 
prazo proposto para sua execução. Para cada certificado de curso online 
apresentado o candidato deverá apresentar a declaração constante no anexo IV, 
com assinatura reconhecida em cartório. Serão desconsiderados os certificados que 
não apresentarem chave de segurança. 

5.1.2.8 – Somente serão admitidos Certificados de Conclusão de Curso de 
Qualificação Profissional lato e/ou stricto sensu com duração de no mínimo 360 
horas. 

5.1.2.9 – Somente serão admitidos Certificados e declarações de cursos livres com 
data posterior a 1º de janeiro de 2011. 
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5.1.2.10 – A Qualificação Profissional será pontuada conforme o quadro a seguir:  

 

TÍTULOS/CAPACITAÇÕES DIVERSAS PARA A CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 
(PONTUAÇÃO MÁXIMA = 300 PONTOS) 

 

QUESITOS AVALIADOS 

ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DO CARGO 
PLEITEADO 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

APRESENTADA 
PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 
PONTOS A 

SER 
ATRIBUÍDOS 

Qualificação Profissional stricto sensu em 
nível de Doutorado.  

01  45 45 pontos 

Qualificação Profissional stricto sensu em 
nível de Mestrado.  

01  35 35 pontos 

Qualificação Profissional lato sensu com 
duração de no mínimo de 360h (pós-
graduação)  

02  30 60 pontos 

CURSOS LIVRES NA AREA DO SUAS 
QUANTIDADE 

MÁXIMA 
APRESENTADA 

PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTOS A 
SER 

ATRIBUÍDOS 
Qualificação Profissional com duração igual 
ou superior a 360 horas.  

02 25 50 pontos 

Qualificação Profissional com duração igual 
ou superior a 240h e inferior a 360 horas. 

02 20 40 pontos 

Qualificação Profissional com duração igual 
ou superior a 120h e inferior a 240 horas.  

02 15 30 pontos 

Qualificação Profissional com duração igual 
ou superior a 40h e inferior a 120 horas.  

02 10 20 pontos 

Qualificação Profissional com duração igual 
ou superior a 8h e inferior a 40 horas.  

03 5 15 pontos 

Qualificação Profissional com duração igual 
ou inferior a 08 horas.  

05 1 05 pontos 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 300 pontos 

 
TÍTULOS/CAPACITAÇÕES DIVERSAS PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

(PONTUAÇÃO MÁXIMA = 160 PONTOS) 
 

QUESITOS AVALIADOS 

CURSOS LIVRES NA AREA DO SUAS 
QUANTIDADE 

MÁXIMA 
APRESENTADA 

PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTOS A 
SER 

ATRIBUÍDOS 
Qualificação Profissional com duração 
igual ou superior a 360 horas.  

02 25 50 pontos 

Qualificação Profissional com duração 
igual ou superior a 240h e inferior a 360 
horas. 

02 20 40 pontos 

Qualificação Profissional com duração 
igual ou superior a 120h e inferior a 240 
horas.  

02 15 30 pontos 

Qualificação Profissional com duração 
igual ou superior a 40h e inferior a 120 
horas.  

02 10 20 pontos 

Qualificação Profissional com duração 
igual ou superior a 8h e inferior a 40 horas.  

03 5 15 pontos 
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Qualificação Profissional com duração 
igual ou inferior a 08 horas.  

05 1 05 pontos 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 160 pontos 

5.1.2.11 – A escolaridade exigida como requisito para desempenho do cargo não 
será objeto de avaliação e não será admitida como título hábil à pontuação. 

 

6 – DO DESEMPATE 

6.1 – Nos casos de empate na classificação final após realização de todas as 
etapas, o desempate obedecerá a seguinte ordem de prioridades: 

1º - Maior Titulação; 

2º - Maior Tempo de Serviço Profissional na Área de Atuação e; 

3º - Maior Idade considerando-se dia, mês e ano de nascimento. 

 

7 – DAS ANALISES, DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS  

7.1 – Serão admitidos impugnações e recursos, na seguinte forma: 

I- Impugnação ao presente Edital; 

II- Recurso do deferimento ou indeferimento de inscrição; 

III- Recurso ao resultado preliminar, após a análise de currículo e títulos; 

IV- Recurso do resultado final. 

7.2 – A impugnação ao presente Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de sua publicação, mediante 
requerimento dirigido a Secretaria Municipal de Assistência Social, protocolado na 
Prefeitura Municipal de Itarana, no Setor do Protocolo Geral. 

7.3 – Os pedidos de recursos a que se refere os incisos 2 a 4 do subitem 9.1 
deverão ser realizados no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da data da 
respectiva divulgação do resultado preliminar ou final, mediante preenchimento do 
formulário para recurso. (ANEXO V)  

7.4 – O Recurso deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Itarana, no setor 
do Protocolo Geral e deverá estar endereçado ao Presidente da Comissão Geral. 

7.5 – O recurso deverá conter a identificação do recorrente e as razões do pedido 
recursal. Deverá ser assinado pelo candidato ou por procurador regularmente 
constituído.  

7.6 – O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Os recursos 
inconsistentes ou fora do prazo serão indeferidos.  
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7.7 – Não serão aceitas outras formas de recursos e impugnação, além daquelas 
especificadas nos incisos 7.1. 

7.8 – O prazo para análise dos recursos serão de até 02 (dois) dias úteis, após o 
término do prazo para recursos e será divulgado junto ao Edital. 

7.9 – A Comissão Geral constituí instância única, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais por via administrativa. 

8 – DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO  

8.1 – Após a conclusão dos trabalhos de aplicação e de classificação final dos 
candidatos, a Comissão Geral encaminhará oficialmente o resultado final deste 
Processo com os relatórios e classificação dos candidatos para apreciação e 
homologação pelo Prefeito Municipal de Itarana-ES. 

8.2 – O RESULTADO FINAL deste Processo Seletivo Simplificado será publicado no 
Quadro Interno de Avisos da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Itarana e no Site Oficial do Município de Itarana – 
www.itarana.es.gov.br. 

8.3 – A listagem de classificação será elaborada por ordem rigorosa de classificação 
decrescente, considerando o total de pontos obtidos e o critério de desempate.  

8.4 – A homologação da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a 
qualquer tempo, quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições 
estabelecidos neste Edital. O candidato que não atender a este item terá sua 
inscrição INDEFEREDIDA, sendo ELIMINADO do Processo Seletivo Simplificado. 

8.5 – É de responsabilidade do candidato o acompanhamento dos prazos e atos 
desse Processo Seletivo por meio do site Oficial do Município de Itarana – 
www.itarana.es.gov.br. 

 

9 – DO PRAZO DE VALIDADE 

9.1- Este Processo Seletivo Simplificado possui validade de 12 (doze) meses, 
contado da data da divulgação da homologação do resultado final, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período com aprovação do Conselho Municipal 
de Assistência Social. 

 

10 – DA CONVOCAÇÃO 

10.1 – A Convocação dos classificados será efetuada pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEMAS em dias e locais definidos em edital próprio a ser 
divulgado em seu quadro de avisos, no mural da Prefeitura Municipal e no site da 
Prefeitura Municipal - www.itarana.es.gov.br.  

10.2 – A convocação também dar-se-à por meio de contato telefônico e/ou email 
fornecidos pelo candidato no ato de sua inscrição. 
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10.3 – O não comparecimento do candidato classificado para formalizar a 
contratação, após o prazo de 03 (três) dias úteis da chamada, implicará na sua 
desclassificação do Processo Seletivo Simplificado. 

10.4 – Após a convocação inicial para atendimento das necessidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, terá continuidade o procedimento de convocação 
em rigorosa ordem de classificação para suprimento de vagas remanescentes e das 
que surgirem durante a vigência do processo seletivo simplificado. 

10.5 – A desistência do candidato no momento da convocação, pela ordem de 
classificação, será documentada e assinada pelo candidato desistente, através do 
TERMO DE DESISTÊNCIA (ANEXO VI), devendo o candidato ser eliminado do 
Processo Seletivo Simplificado. 

 

11 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 – A contratação em caráter temporário, de que trata este Edital, dar-se-á 
mediante assinatura de contrato administrativo pelo profissional a ser contratado, e 
terão vigências de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada na forma da Lei 
Municipal Nº 856/2008 e nas possíveis alterações. 

11.2 – Para sua contratação o candidato deverá apresentar documentação descrita 
a seguir: 

I – Foto 3X4 atualizada;  

II – Cópia: 

a) CPF e Documento de Identidade;  

b) CTPS – Carteira de Trabalho;  

c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição e/ou declaração 
de regularidade junto à Justiça Eleitoral; 

d) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

e) Certificado de Reservista, sendo do sexo masculino; 

f) Comprovante de residência recente; 

g) Comprovante de escolaridade.   

III – Original do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido pelo Médico do 
Trabalho devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; 

IV – Número de inscrição no PIS/PASEP; 

V – Comprovante de regularidade com o órgão que regulamenta a profissão, 
Registro e Comprovante de Quitação da Anuidade (se for o caso); 

VI – Declaração de bens (ANEXO VII); 
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VII – Declaração de Não Condenação (ANEXO VIII); 

VIII – Declaração de Nada Consta de registro de antecedentes Civil e Criminal do 
Tribunal de Justiça Estadual e Tribunal de Federal;  

IX – Declaração de que não acumula cargos públicos (ANEXO IX). 

 

12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

12.1 – A classificação final no Processo Seletivo Simplificado não assegura ao 
candidato o direito a contratação, mas apenas a expectativa da realização do ato 
segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato 
condicionada à oportunidade e à conveniência da Administração. 

12.2 – A inexatidão das informações prestadas pelo candidato, à irregularidade de 
documentos constatada ou declarações falsas no decorrer da seleção, ainda que 
verificadas posteriormente, eliminarão o candidato, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa, cível ou criminal. 

12.3 – Os candidatos classificados deverão manter sempre atualizados os seus 
endereços, contatos telefônicos e e-mails. 

12.4 – Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho 
determinado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, no ato de sua 
convocação, sendo que a carga horária deverá ser cumprida em no mínimo 04 (dias) 
dias por semana, exceto nos casos de atendimento à excepcional necessidade da 
administração. Na impossibilidade de cumprimento da carga horária, o candidato 
formalizará desistência sendo automaticamente desclassificado. 

12.5 – O candidato contratado na forma desse Edital será avaliado quanto ao seu 
desempenho profissional no decorrer do contrato, e obrigatoriamente no término do 
mesmo, e sendo evidenciada a insuficiência de desempenho profissional, poderá 
acarretar: 

I - Rescisão imediata do contrato celebrado com a Municipalidade; e/ou 

II - Impedimento de ser novamente contratado pela Municipalidade para atuar na 
Secretaria Municipal de Assistência Social de Itarana pelo prazo de 12 (doze) 
meses. 

12.6 - O critério de assiduidade será fundamental na avaliação de desempenho do 
profissional. 

12.7 – Os anexos são partes integrantes desse Edital. 

12.8 – Eventuais dúvidas e “casos omissos” serão resolvidos pela Comissão do 
Processo Seletivo Simplificado, com auxílio técnico específico, caso necessário, 
junto a Servidores da Municipalidade designados ou convocados para este fim. 
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12.9 – Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 
classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

12.10 – Integram o presente Edital o Decreto PMI nº 765/2016 e Portaria SEMAS no 
001/2016 para fins de regulamentação do presente Processo Seletivo Simplificado.  

 

Itarana/ES, 24 de outubro de 2016. 

 

 

ADEMAR SCHNEIDER 
Prefeito Municipal de Itarana 

 
 
 

JULIANA BARCELLOS DA SILVA 
Presidente da Comissão Geral do  

Processo Seletivo Simplificado 
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ANEXO I - DO EDITAL SEMAS Nº. 001/ 2016. 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

PASSO PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

1- Publicação e divulgação do Edital. 24/10/2016 
2- Inscrição dos candidatos.  16/11/2016 

a 
18/11/2016 

3- Divulgação de Deferimento de Inscrição 24/11/2016 
4- Recurso do Deferimento/Indeferimento de Inscrição 25/11/2016 

a 
26/11/2016 

5- Resposta dos Recursos de Deferimento/Indeferimento de 
Inscrição 

30/11/2016 

6- Período de Análise dos Currículos e Títulos  01/12/2016 
a 

08/12/2016 
7- Divulgação do Resultado Preliminar - Análise de Currículo e 

Títulos e Lista de Classificação – Resultado Final 
09/12/2016 

8- Recurso de Análise dos Currículos e Títulos e Lista de 
Classificação – Resultado Final 

12/12/2016 
a 

13/12/2016 
9- Resposta dos Recursos das Análises dos Currículos e 

Títulos e Lista de Classificação – Resultado Final 
16/12/2016 

10- Homologação das Inscrições e do Resultado Final do 
Processo Seletivo Simplificado 

19/12/2016 

11- Convocação dos Classificados  A partir de 
01/2017 
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ANEXO II - DO EDITAL SEMAS Nº. 001/ 2016. 

1 – DO CARGO: 
1.1 – Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 
1.1.1 – Salário Base R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais). 
1.1.2 – Carga Horária 
Contratual 30 (trinta) horas semanais. 

1.1.3 – Setor de 
Trabalho Secretaria Municipal de Assistência Social  

1.1.4 – Quantidade 
de Vagas  02 vagas e Cadastro de Reserva 

1.1.5 – Exigência 
Graduação em Serviço Social, reconhecido pelo MEC e 
Registro no Conselho Regional de Serviço Social 
(CRESS). 

1.1.6 – Atribuições do 
Cargo  

- Proceder acolhida, oferta de informações e realizar 
encaminhamentos das famílias e usuários à rede de 
serviços do Município; 
- Planejamento e implementação do PAIF/PAEFI de 
acordo com as características do território de 
abrangências do CRAS/CREAS. 
- Realizar e mediar atendimentos individualizados e/ou em 
grupo e visitas domiciliares as famílias atendidas nos 
programas, projetos e serviços da assistência social; 
- Realizar oficinas, grupos de convivência e atividades 
socioeducativas com as famílias\indivíduos; 
- Desenvolver atividades de caráter coletivo e comunitário 
no território; 
- Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis 
pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
ofertados no território; 
- Elaborar Relatórios, Estudos Socioeconômicos, Laudos, 
e Pareceres Sociais; 
- Realizar busca ativa e visitas domiciliares às famílias 
sempre que necessário; 
- Realizar ações de Acompanhamento às Famílias por 
meio de atendimentos individuais, familiares e/ou em 
grupo que estejam em situação de vulnerabilidade ou risco 
social; 
- Atendimento e acompanhamento das famílias 
beneficiárias do PBF em descumprimento. 
- Realizar Encaminhamentos, mantendo articulação e 
monitoramento junto a Rede Socioassistencial e demais 
políticas setoriais e órgãos de direitos; 
- Participação nas atividades de planejamento, 
monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; 
- Participação das atividades de Formação e Capacitação 
Continuada, reuniões de equipe e estudos de casos; 
- Alimentação e registro de sistemas de informação sobre 
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as ações desenvolvidas; 
- Elaborar, junto com as famílias/indivíduos, o Plano de 
acompanhamento individual e/ou familiar, considerando as 
especificidades e particularidades de cada um; 
- Trabalhar em equipe de forma interdisciplinar; 
- Atuar em programas e serviços dos Governos Federal e 
Estadual, realizando as ações estabelecidas pelos 
mesmos; 
- Executar outras atribuições afins. 

1.2 – Cargo: PSICÓLOGO 
1.2.1 – Salário Base R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais). 
1.2.2 – Carga Horária 
Contratual 30 (trinta) horas semanais. 

1.2.3 – Setor de 
Trabalho Secretaria Municipal de Assistência Social  

1.2.4 – Quantidade 
de Vagas 01 vaga e Cadastro de Reserva 

1.2.5 – Exigência Graduação em Psicologia, reconhecido pelo MEC e com 
Registro no Conselho Regional de Psicologia. 

1.2.6 – Atribuições do 
Cargo  

- Proceder acolhida, oferta de informações e realizar 
encaminhamentos das famílias e usuários à rede de 
serviços do Município; 
- Planejamento e implementação do PAIF/PAEFI de 
acordo com as características do território de 
abrangências do CRAS/CREAS. 
- Realizar e mediar atendimentos individualizados e/ou em 
grupo e visitas domiciliares as famílias atendidas nos 
programas, projetos e serviços da assistência social; 
- Realizar oficinas, grupos de convivência e atividades 
socioeducativas com as famílias\indivíduos; 
- Desenvolver atividades de caráter coletivo e comunitário 
no território; 
- Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis 
pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
ofertados no território; 
- Elaborar Relatórios, Laudos, e Pareceres técnicos; 
- Realizar busca ativa e visitas domiciliares às famílias 
sempre que necessário; 
- Realizar ações de Acompanhamento às Famílias por 
meio de atendimentos individuais, familiares e/ou em 
grupo que estejam em situação de vulnerabilidade ou risco 
social; 
- Atendimento e acompanhamento das famílias 
beneficiárias do PBF em descumprimento. 
- Realizar Encaminhamentos, mantendo articulação e 
monitoramento junto a Rede Socioassistencial e demais 
políticas setoriais e órgãos de direitos; 
- Participação nas atividades de planejamento, 
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monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; 
- Participação das atividades de Formação e Capacitação 
Continuada, reuniões de equipe e estudos de casos; 
- Alimentação e registro de sistemas de informação sobre 
as ações desenvolvidas; 
- Elaborar, junto com as famílias/indivíduos, o Plano de 
acompanhamento individual e/ou familiar, considerando as 
especificidades e particularidades de cada um; 
- Trabalhar em equipe de forma interdisciplinar; 
- Atuar em programas e serviços dos Governos Federal e 
Estadual, realizando as ações estabelecidas pelos 
mesmos; 
- Executar outras atribuições afins. 

1.2 – Cargo: ORIENTADOR SOCIAL  
1.2.1 – Salário Base R$ 1.016,15 (mil e dezesseis reais e quinze centavos). 
1.2.2 – Carga Horária 
Contratual 35 (trinta e cinco) horas semanais. 

1.2.3 – Setor de 
Trabalho Secretaria Municipal de Assistência Social  

1.2.4 – Quantidade 
de Vagas 03 vagas e Cadastro de Reserva 

1.2.5 – Exigência Ensino Médio Completo 
1.2.6 – Público Alvo Crianças e Adolescentes (0 a 17 anos) 
1.2.7 – Atribuições do 
Cargo  

- Recepção e oferta de informações às famílias usuárias 
da Política; 
- Mediar processos grupais, próprios dos serviços de 
convivência e fortalecimentos de vínculos; 
- Conhecer a PNAS e do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 
- Organizar, desenvolver as Orientações Sociais mediante 
conteúdos e atividades que lhes são atribuídos no traçado 
metodológico do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos, facilitando situações estruturadas de 
aprendizagem e de convívio social; 
- Planejar, organizar e executar as ações socioeducativas 
dos serviços, programas e projetos da Proteção Social 
Básica e da Proteção Social Especial; 
- Facilitar a trajetória de cada criança e adolescente, na 
direção do desenvolvimento pessoal e social, contribuindo 
para a criação de um ambiente educativo, participativo e 
democrático; 
- Participar de reuniões sistemáticas de planejamento de 
atividades e de avaliação do processo de trabalho com a 
equipe de referência do CRAS e demais equipes da 
Política Socioassistencial, de forma articulada e integrada; 
- Participar das atividades de capacitação (ou formação 
continuada), e de atividade sistemáticas de estudos; 
- Participar, juntamente com os técnicos de referência do 
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CRAS, de reuniões com as famílias referenciadas no 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo; 
- Registrar a frequência/participação das crianças e 
adolescentes e das ações desenvolvidas, e encaminhar 
mensalmente as informações para arquivos e registros de 
sistemas da Gestão; 
- Identificar e encaminhar informações dos usuário/famílias 
acerca de seus contextos familiares, bem quanto ao 
desenvolvimento dos mesmos em seus múltiplos aspectos 
(emotivos, de atitudes etc.) para o técnico da equipe de 
referência do CRAS, ou coordenação do SCFV, quando 
houver; 
- Manter arquivo físico da documentação do(s) Grupo(s), 
incluindo os formulários de registro das atividades e de 
acompanhamento dos usuários. 
- Planejar com os Facilitadores de Oficinas, as oficinas 
que serão desenvolvidas e viabilizar o acesso dos 
participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos às atividades esportivas, culturais, artísticas e 
de lazer, visando garantir a integração das atividades aos 
objetivos gerais planejados.  
- Participar da organização de eventos esportivos, de 
lazer, artísticos e culturais; 
- Acompanhar quando necessário o público referenciado 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo 
em atividades externas, como eventos, passeios, 
intercâmbios, entre outros, dentro e fora do município, 
podendo ser em finais de semana e em períodos noturnos; 
- Atuar em programas e serviços dos Governos Federal e 
Estadual, realizando as ações estabelecidas pelos 
mesmos; 
- Executar outras atribuições afins. 

1.2 – Cargo: ORIENTADOR SOCIAL  
1.2.1 – Salário Base R$ 1.016,15 (mil e dezesseis reais e quinze centavos). 
1.2.2 – Carga Horária 
Contratual 35 (trinta e cinco) horas semanais. 

1.2.3 – Setor de 
Trabalho Secretaria Municipal de Assistência Social  

1.2.4 – Quantidade 
de Vagas 01 vaga e Cadastro de Reserva 

1.2.5 – Exigência Ensino Médio Completo 
1.2.6 – Público Alvo Idosos e Adultos  
1.2.6 – Atribuições do 
Cargo  

- Recepção e oferta de informações às famílias usuárias 
da Política; 
- Mediar processos grupais, próprios dos serviços de 
convivência e fortalecimentos de vínculos; 
- Conhecer a PNAS e do Estatuto do Idoso; 
- Organizar, desenvolver as Orientações Sociais mediante 
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conteúdos e atividades que lhes são atribuídos no traçado 
metodológico do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos, facilitando situações estruturadas de 
aprendizagem e de convívio social; 
- Planejar, organizar e executar as ações socioeducativas 
dos serviços, programas e projetos da Proteção Social 
Básica e da Proteção Social Especial; 
- Organizar, conduzir e participar das atividades do 
Forró, atividade exclusiva do SCFVI, conforme o 
horário estabelecido pela gestão. 
- Facilitar a trajetória de cada idoso, na direção do 
desenvolvimento pessoal e social, contribuindo para a 
criação de um ambiente educativo, participativo e 
democrático; 
- Participar de reuniões sistemáticas de planejamento de 
atividades e de avaliação do processo de trabalho com a 
equipe de referência do CRAS e demais equipes da 
Política Socioassistencial, de forma articulada e integrada; 
- Participar das atividades de capacitação (ou formação 
continuada), e de atividade sistemáticas de estudos; 
- Participar, juntamente com os técnicos de referência do 
CRAS, de reuniões com as famílias referenciadas no 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo; 
- Registrar a frequência/participação dos idosos e das 
ações desenvolvidas, e encaminhar mensalmente as 
informações para arquivos e registros de sistemas da 
Gestão; 
- Identificar e encaminhar informações dos usuário/famílias 
acerca de seus contextos familiares, bem quanto ao 
desenvolvimento dos mesmos em seus múltiplos aspectos 
(emotivos, de atitudes etc.) para o técnico da equipe de 
referência do CRAS, ou coordenação do SCFV, quando 
houver; 
- Manter arquivo físico da documentação do(s) Grupo(s), 
incluindo os formulários de registro das atividades e de 
acompanhamento dos usuários. 
- Planejar com os Facilitadores de Oficinas, as oficinas 
que serão desenvolvidas e viabilizar o acesso dos 
participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos às atividades esportivas, culturais, artísticas e 
de lazer, visando garantir a integração das atividades aos 
objetivos gerais planejados.  
- Participar da organização de eventos esportivos, de 
lazer, artísticos e culturais; 
- Acompanhar quando necessário o público referenciado 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
em atividades externas, como eventos, passeios, 
intercâmbios, entre outros, dentre e fora do município, 
podendo ser em finais de semana e em períodos noturnos; 
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- Atuar em programas e serviços dos Governos Federal e 
Estadual, realizando as ações estabelecidas pelos 
mesmos; 
- Executar outras atribuições afins. 

1.2 – Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
1.2.1 – Salário Base R$ 1.016,15 (mil e dezesseis reais e quinze centavos). 
1.2.2 – Carga Horária 
Contratual 35 (trinta e cinco) horas semanais. 

1.2.3 – Setor de 
Trabalho Secretaria Municipal de Assistência Social 

1.2.4 – Quantidade 
de Vagas 01 vaga e Cadastro de Reserva 

1.2.5 – Exigência Ensino Médio e Conhecimentos básicos de Informática 
1.2.6 – Atribuições do 
Cargo  

- Recepcionar, agendar, realizar contatos telefônicos e 
prestar informações às famílias e indivíduos, procurando 
identificá-las e registrando os atendimentos realizados; 
- Realizar atividades administrativas da Unidade, 
relacionadas ao seu funcionamento e relação com o órgão 
gestor e com a rede; 
- Participar de reuniões sistemáticas de equipe de 
planejamento de atividades, avaliação de processos, 
fluxos de trabalho, e resultados; 
- Participar das atividades de capacitação (ou formação 
continuada) das equipes de referência; 
- Apoiar os demais profissionais no que se refere as 
funções administrativas; 
- Participar, juntamente com as equipes de referências de 
reuniões e eventos diversos com as famílias referenciadas 
nas Proteções Sociais, em todo território de abrangência 
do município; 
- Atuar em programas e serviços dos Governos Federal e 
Estadual, realizando as ações estabelecidas pelos 
mesmos; 
- Executar outras atribuições afins. 
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ANEXO III - DO EDITAL SEMAS Nº. 001/ 2016. 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

CARGO: Nº INSCRIÇÃO: 
  
DADOS PESSOAIS: 
NOME DO CANDIDATO: 
DATA DE NASCIMENTO:        /          / SEXO: (   ) F   (   ) M 
RG N°.: ORG. EXP.: UF: CPF N°.: 
TÍTULO DE ELEITOR: ZONA: SEÇÃO: 
ENDEREÇO PARA CONTATO: 
RUA: N°.: 
COMPLEMENTO: BAIRRO: CEP: 
MUNICÍPIO: UF: 
TEL: (    ) CEL: (    ) 
E-MAIL: 

DOCUMENTOS APRESENTADOS E ENTREGUES  MARCAR 
COM X 

Currículo Assinado com Comprovação de Experiência Profissional  
Cópia do Documento de Identidade  
Cópia do CPF  
Cópia do Título de Eleitor, com comprovante da última votação  
Cópia do PIS/PASEP  
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social  
Cópia de Comprovante de Residência (atualizado)  
Cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino)  
Cópia do Comprovante de Escolaridade (Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso 
com Histórico Escolar) 

 

Cópia de Certificado de Curso Básico e/ou Avançado de Informática (se pleitear o cargo 
de auxiliar administrativo); 

 

Cópia do Registro no Conselho Regional da Área (ou apresentação de cópia da 
requisição/protocolo do Registro); 

 

Comprovante de Quitação de Anuidade do Registro no Conselho Regional da Área;  
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

DESCRIÇÃO QUANTITATIVO DE MESES 
APRESENTADO 

PONTUAÇÃO 
PARCIAL 

Experiência Profissional na área do SUAS no 
respectivo cargo pleiteado: 
(limite máximo de 60 meses) 

  

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DO CARGO 

PLEITEADO 
(para Cargos de Nível Superior) 

QUANTIDADE 
APRESENTADA 

PONTOS A 
SEREM 

ATRIBUÍDOS 
PONTUAÇÃO 

PARCIAL 

Qualificação Profissional stricto sensu em nível 
de Doutorado.  

 45 pontos  
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Qualificação Profissional stricto sensu em nível 
de Mestrado.  

 35 pontos  

Qualificação Profissional lato sensu com 
duração de no mínimo de 360h (pós-
graduação)  

 30 pontos  

CURSOS LIVRES NA AREA DO SUAS 
(para Cargos de Nível Médio e Superior) 

QUANTIDADE 
APRESENTADA 

PONTOS A 
SEREM 

ATRIBUÍDOS 
PONTUAÇÃO 

PARCIAL 

Qualificação Profissional com duração igual ou 
superior a 360 horas.  

 25 pontos  

Qualificação Profissional com duração igual ou 
superior a 240h e inferior a 360 horas. 

 20 pontos  

Qualificação Profissional com duração igual ou 
superior a 120h e inferior a 240 horas.  

 15 pontos  

Qualificação Profissional com duração igual ou 
superior a 40h e inferior a 120 horas.  

 10 pontos  

Qualificação Profissional com duração igual ou 
superior a 8h e inferior a 40 horas.  

 05 pontos  

Qualificação Profissional com duração igual ou 
inferior a 08 horas.  

 01 pontos  

PONTUAÇÃO MÁXIMA  
 

TERMO DE COMPROMISSO 
Declaro estar ciente e de acordo com as normas do Edital do Processo Seletivo Simplificado N° 
001/2016, da Prefeitura Municipal de Itarana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
declaro ainda, serem verdadeiras todas as informações prestadas nesta Ficha de Inscrição, bem 
como a veracidade dos documentos entregues, bem como aceito as decisões que possam ser 
tomadas pela Comissão Geral em casos omissos e em situação não previstas, conforme estabelecido 
no Edital. 
OBS.: (Anexar Procuração reconhecida em cartório, junto à documentação quando procurador). 

 
 

Itarana/ES, _____ de novembro de 2016. 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Candidato ou Responsável pela Inscrição 

 

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

 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Servidor Responsável pelo 

Recebimento da Ficha de inscrição 

 
 

Itarana/ES, _____ de novembro de 2016. 
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ANEXO IV - DO EDITAL SEMAS Nº. 001/ 2016. 

 

DECLARAÇÃO DE CURSO ONLINE 

 

Eu_________________________________________________________________, 

portador do CPF______________________________, declaro que realizei o curso 

_______________________________________, cumprindo com___________ 

carga hora, no período de_____________ à_____________ me responsabilizando 

nos termos da lei pelas informações prestadas.     

 

 

Itarana/ES, em ___ de ___________ de 201____. 

 

 

 

_____________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO V – DO EDITAL SEMAS N.º 001/ 2016. 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

 
RECURSO À COMISSÃO GERAL DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES 
 

 
Nome do Candidato (a): ________________________________________________ 

Cargo Pleiteado: ______________________________________________________ 

Nº de Ordem de Inscrição: ______________________________________________ 

 

Justificativa (escrever a razão pela qual está recorrendo, de forma resumida e 

objetiva):  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ITARANA-ES, _______ de ________________________ de 201____. 

 

 
______________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO VI - DO EDITAL SEMAS N.º 001/ 2016. 

 

TERMO DE DESISTÊNCIA 

 

 
À COMISSÃO GERAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITARANA-ES 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

Declaro para devidos fins que eu, ________________________________________ 

________________________________, desisto da vaga para o cargo de 

_______________________________________ na secretaria municipal de 

assistência social para qual fui convocado(a), no dia _____/_____/________, 

mediante aprovação no processo seletivo simplificado. 

 

 

Itarana-es, _____ de __________________ de 201____. 

 

 

 

 
______________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO VII - DO EDITAL SEMAS Nº. 001/ 2016. 

 
DECLARAÇÃO DE BENS 

    
 

Eu,________________________________________________, (nacionalidade, 

estado civil), inscrito(a) no CPF sob nº _____________e no RG nº ____________, 

residente e domiciliado(a) na Rua ________________________________________, 

declaro para os devidos fins que até a presente data o meu patrimônio é constituído 

pelos bens arrolados a seguir:  

  

1) (descrição detalhada do bem e ao final atribuição do valor) 

 

Sendo o que há a declarar e por ser expressão da verdade, firmo a presente 

declaração.   

 
 
 

Itarana/ES, _____de_________de ____.   
 
 
 
 
 

_______________________________________________  
(Nome)                       
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ANEXO VIII - DO EDITAL SEMAS Nº. 001/ 2016. 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO-ACUMULAÇÃO DE CARGOS FUNÇÕES OU 

EMPREGOS PÚBLICOS     
 
 

Eu, ____________________________________________________________, RG. 

nº _________________, CPF. nº ____________________, DECLARO, para fins de 

posse no Cargo de ______________________________, na Prefeitura do Município 

de Itarana, Estado do Espírito Santo, QUE NÃO EXERÇO nenhum cargo, função ou 

emprego público na Administração Pública direta, autarquias, fundações, empresas 

públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades 

controladas direta ou indiretamente pelo poder público, que seja inacumulável com o 

Cargo em que tomarei posse, em consonância com o disposto nos incisos XVI e 

XVII do art. 37 da Constituição Federal. DECLARO QUE NÃO PERCEBO proventos 

de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição 

Federal, que seja inacumulável com o Cargo em que tomarei posse; DECLARO, 

ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa caracteriza o crime previsto no 

art. 299 do Código Penal Brasileiro, e que por tal crime serei responsabilizado, 

independente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do 

declarado neste documento; DECLARO, por fim, que tomo ciência, neste ato, de 

toda a legislação supra referida, cujas cópias estão anexas à presente.  

  

Itarana/ES, ____ de _________________ de _______.    

 

 

 

_____________________________________________  
Assinatura             
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ANEXO À DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO (ou DE ACUMULAÇÃO LEGAL) DE 
CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS PÚBLICOS. 

   
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  
(...)  
XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:  
a) a de dois cargos de professor;  
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;  
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas;  
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não 
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, 
o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados 
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal 
de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este 
limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;  
XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, pelo poder público;  
(...)  
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos 
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos 
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em 
lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)   
 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, de 15.12.1998 (DOU 16.12.98).  
Art. 11. A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de 
poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado 
novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais 
formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma 
aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, 
aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.  
(...)  
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o 
disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)  
(...) 
§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência 
previsto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)  
(...) 
§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive 
quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades 
sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição 
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de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.  
(...)  
Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas 
com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.  
(...)  
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 
instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, 
sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia 
dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.  
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO  
Falsidade ideológica  
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 
um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular.                                   
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ANEXO IX - DO EDITAL SEMAS Nº. 001/ 2016. 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO CONDENAÇÃO 

 
       

______________________________________________, nacionalidade brasileira, 

portador(a) do CPF Nº _________________________e 

RG_______________________, DECLARA para os devidos fins de direito, não 

haver sofrido, quando do exercício de cargo público ou função, demissão a bem do 

serviço público ou por justa causa, no período de 05 a 10 anos tendo em vista as 

circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme previsto em Lei.   

 

 

 

Itarana-ES _____ de _____________________ de ____________.   

 

 

 

_______________________________________  
Assinatura do servidor(a)    
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LEI - 1228 - ALTERAÇÃO LOA 35%
Publicação Nº 65149

LEI Nº. 1228/2016

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 5º DA LEI Nº 1.184/2015, 
ELEVANDO PARA 35% (TRINTA E CINCO POR CEN-
TO) O ÍNDICE DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIO-
NAIS SUPLEMENTARES AO ORÇAMENTO VIGENTE.

A Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espirito Santo, 
aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O art. 5º da Lei Orçamentária Anual nº. 1184, 
de 18 de dezembro de 2015, que estima a receita e fixa a 
despesa do Município de Itarana para o exercício financeiro 
de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itarana 
autorizado a abrir créditos adicionais suplementa-
res, até o limite de 35% (trina e cinco por cento) do 
valor total da despesa fixada na Lei Orçamentária 
Anual, de acordo com o disposto no art. 7º, I e art. 
42 da Lei Federal 4320, de 17 de março de 1964, 
utilizando como fonte de recursos as definidas no 

art. 43 da Lei Federal nº 4320/64 e recursos de con-
vênios, conforme Parecer Consulta TCEES nº 028, de 
08 de julho de 2004, independentemente da fonte 
de recurso prevista para a despesa.”(NR)

Art. 2º. Permanecem inalterados os demais artigos da Lei 
nº. 1184/2015.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Itarana/ES, 11 de novembro de 
2016.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI

Secretária Municipal de Administração e Finanças

LEI - 1229- CRÉDITO SUPLEMENAR - R$1.560.295,45
Publicação Nº 65150

LEI Nº. 1229/2016

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO 
DE ITARANA - ES.
A Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espirito Santo, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos dos arts. 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320/64, a abrir crédito 
adicional suplementar ao orçamento do Município de Itarana, para o exercício de 2016, no valor de R$ 1.560.295,45 (hum 
milhão, quinhentos e sessenta mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), através da seguinte 
dotação:

080 Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos.
080001 Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos.
080001.15 Urbanismo
080001.15.451 Infra-estrutura Urbana
080001.15.451.0003 Programa de Desenvolvimento e Manutenção dos Serviços Urbanos
080001.15.451.0003.3.017 Construção do Esgotamento Sanitário do Município
080001.15.451.0003.3.017

44905100
Obras e Instalações R$ 1.560.295,45

Art. 2º. Serão utilizados como fonte de recursos para fazer face a abertura do crédito adicional suplementar de que trata 
o art. 1º desta Lei, o excesso de arrecadação de Convênio – Termo de Compromisso nº 074/2011, celebrado entre a Fun-
dação Nacional de Saúde (FUNASA) e o Município de Itarana/ES.
Art. 3º. O Crédito Adicional Suplementar de que trata esta Lei será aberto por Decreto Municipal, nos termos do art. 42 
da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 4º. Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro que se refere o § 5º, do art. 17, da Lei 
Complementar nº 101/2000, por se tratar de despesa a ser custeada com recurso de Convênio.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Itarana/ES, 11 de novembro de 2016.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI

Secretária Municipal de Administração e Finanças
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DECRETO 774/2016
Publicação Nº 65181

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA      
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO  Nº 0000774/2016
Data 04/11/2016 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

30.800,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

040001.0412200022.006

33903900000

0000039

1605000

2.800,00

MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

070001.0824300092.040

33903900000

0000123

1301000

51.000,00

MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA

MATERIAL DE CONSUMO

080001.1512200022.054

33903000000

0000188

1604000

300,00

MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

080001.1512200022.054

33903900000

0000190

1000000

3.000,00

CEMITÉRIO

MATERIAL DE CONSUMO

080001.1545200032.061

33903000000

0000233

1604000

5.000,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

MATERIAL DE CONSUMO

080001.1545200033.023

33903000000

0000248

1604000

4.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAL DE CONSUMO

090001.1212200072.006

33903000000

0000262

1101000

1.280,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

090001.1212200072.006

33903900000

0000268

1000000

3.500,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

090001.1212200072.006

33903900000

0000268

1101000

51.500,00

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

090001.1236100072.065

33903900000

0000280

1101000

600,00

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

090001.1236500072.069

33903900000

0000312

1101000

TOTAL: 153.780,00

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 153.780,00 ( cento e cinqü  enta e três mil setecentos e oitenta  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

1.580,00

ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100000032902100000

040001.2884300152.0860000054

2.000,00

MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 130100033903600000

070001.0824300092.0400000122

800,00

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 130100033903600000

070001.0824400092.0420000137

30.800,00

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO

OBRAS E INSTALAÇÕES 160500044905100000

070001.0824400093.0140000166

56.000,00

CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO

OBRAS E INSTALAÇÕES 160400044905100000

080001.1545100033.0170000196

1.000,00

CEMITÉRIO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 160400033903600000

080001.1545200032.0610000234

1.000,00

CEMITÉRIO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160400033903900000

080001.1545200032.0610000235

1.000,00

CEMITÉRIO

OBRAS E INSTALAÇÕES 160400044905100000

080001.1545200032.0610000236

59.600,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110100031901100000

090001.1212200072.0060000255

TOTAL: 153.780,00

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

   Espírito Santo, ITARANA, 04 novembro de 2016

O Prefeito Municipal de ITARANA, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001184/2015,
DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 153.780,00   ( cento e cinqü  enta e três mil setecentos
e oitenta  reais ), nas seguintes dotações:

Decreto

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 2 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Regina Teresa De Martin Dominicini
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA        
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO  Nº 0000774/2016
Data 04/11/2016 

ADEMAR SCHNEIDER
PREFEITO MUNICIPAL

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Regina Teresa De Martin Dominicini
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DECRETO 776/2016
Publicação Nº 65179

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO DE SAÚDE DE ITARANA    
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
DECRETO  Nº 0000776/2016
Data 04/11/2016 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

10.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAL DE CONSUMO

060001.1012200082.006

33903000000

0000004

3201000

7.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

060001.1012200082.006

33903900000

0000008

3605000

2.400,00

MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PAB

MATERIAL DE CONSUMO

060002.1030100082.022

33903000000

0000017

1203000

100,00

MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

060004.1030400082.033

33903900000

0000057

1203000

3.000,00

MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

060005.1030100082.035

33903200000

0000069

1203000

TOTAL: 22.500,00

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 17.000,00 (dezessete mil  reais )
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 5.500,00 (cinco mil quinhentos  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

3.000,00

MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PAB

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120300031901100000

060002.1030100082.0220000014

2.100,00

MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PAB

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 120300033901400000

060002.1030100082.0220000016

400,00

MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PAB

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120300044905200000

060002.1030100082.0220000023

TOTAL: 5.500,00

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

Espírito Santo, ITARANA, 04 novembro de 2016

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal de ITARANA, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001184/2015.
DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 22.500,00   (vinte e dois mil quinhentos  reais ), nas
seguintes dotações:

DECRETO

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Regina Teresa De Martin Dominicini
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João Neiva

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2016
Publicação Nº 65204

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2016

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA, 
através do Sr. Gestor Municipal, TORNA PÚBLICO a DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2016, cujo objeto é a 
contratação de empresa para o fornecimento de gêneros 
alimentícios para atender os usuários do CAPS I – Centro 
de Atenção Psicossocial, discriminados no Anexo Único, 
com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e em 
consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos fls. 
23/25, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma 

legal, tudo conforme o disposto nos processos administra-
tivos nº 2.583/2016, oriundo da Secretaria Municipal de 
Saúde- SEMSA.

Empresa: PADARIA E CONFEITARIA CANISSE LTDA 
ME, CNPJ nº 27.981.592/0001-10, AV: Presidente 
Vargas, nº 476, Centro, João Neiva/ES, CEP: 29680-
000, no valor de R$ 1.606,55 (Um mil, seiscentos e seis 
reais e cinquenta e cinco centavos)

João Neiva/ES, 11 de Novembro de 2016.

Paulo Jorge Mattos

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

serviço autônomo de Água e esgoto de João neiva

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 65159

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O DIRETOR do SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE JOÃO NEIVA, no uso de suas atribui-
ções legais, convoca o(a) candidato(a) abaixo relaciona-
do(a), aprovado(a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 
001/2015, para a seguinte contratação temporária: CAR-
GO FISCAL, a fim de apresentar a documentação exigida 
do Grau de Escolaridade no requisito conforme o Edital de 
Abertura de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2015 e 
demais documentos solicitados pelo departamento de Re-
cursos Humanos do SAAE.

CARGO: FISCAL

01 – SOLANGE RODRIGUES TEIXEIRA SABINO RG Nº 
1.540.535 SPTC/ES

I – O(a) candidato(a) relacionado(a) deverá comparecer 
impreterivelmente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a 
contar da data da Publicação, feita no quadro de avisos da 
Autarquia, quadro de avisos e nos sites da www.joaoneiva.
es.gov.br , www.diariomunicipal.es.gov.br .

II- Os exames médicos deverão ser suportados pelo(a) 
convocado(a).

III - O não pronunciamento da candidata convocada no 
prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da publicação deste 
Edital resultará na exclusão sumária da candidata do Pro-
cesso Seletivo Simplificado 001/2015.

João Neiva/ES 11 de Novembro de 2016.

Clésio Ferreira Gonçalves

Diretor do SAAE

Decreto nº 4.299/2013

http://www.joaoneiva.es.gov.br
http://www.joaoneiva.es.gov.br
http://www.diariomunicipal.es.gov.br
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Laranja da Terra

Prefeitura

ADITIVO 002
Publicação Nº 65140

TERMO ADITIVO N° 002/2016 AO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº. 037/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.

CONTRATADA: Gesso Afonso Cláudio Ltda EPP.

OBJETO: Execução de obras de contratação de empresa 

para a execução de obras de construção e revitalização da 
Praça “Carlos Tesch” na Sede do Município de Laranja da 
Terra. As especificações técnicas detalhadas com a descri-
ção dos serviços inerentes ao cumprimento do contrato, 
que se pretende, estão discriminadas no Anexo “I” deste 
contrato.

VIGÊNCIA: 17/11 a 20/12/2016.

Santa Teresa

Prefeitura

DECRETO 349/2016
Publicação Nº 65112

DECRETO Nº 349/2016

HOMOLOGA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DO PLANO DIRE-
TOR MUNICIPAL – CPDM

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
Artigo 60 inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o processo protocolado sob o nº 6053/2016;

DECRETA:

Art. 1.º Fica homologada a Resolução nº 016/2016 do 
Conselho do Plano Diretor Municipal – CPDM em todos os 
seus termos, que aprova o projeto de regularização de edi-
ficação multifamiliar enviado pela SR. AILTON DOS SAN-
TOS.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado 
do Espírito Santo, em 11 de novembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

RESOLUÇÃO 016/2016
Publicação Nº 65113

RESOLUÇÃO MUNICIPAL - CPDM NO 016/2016

PROCESSO ANALISADO

NÚMERO REQUERENTE

006053/2016 AILTON DOS SANTOS

O Conselho do Plano Diretor Municipal, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 
004/2012, Plano Diretor municipal,

RESOLVE

Art. 1º - Deliberar ao Executivo por APROVAR o projeto 
de regularização de edificação multifamiliar enviado pelo 
Senhor AILTON DOS SANTOS, junto ao processo admi-
nistrativo nº. 006053/2016.

Art. 2º - Esta Resolução, sendo homologada pelo Chefe do 
Executivo, deverá ser encaminhada ao Setor de Cadastro 
Urbano com a competente homologação para os devidos 
registros.

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

Santa Teresa, 24 de outubro de 2016.

VANDER BOTELHO GOTTARDI

Presidente do Conselho do Plano Diretor Municipal
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São Domingos do Norte

Prefeitura

LEI 841
Publicação Nº 65124

LEI Nº 841, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre o Plano de Carreira e define o sistema de vencimentos dos Servidores Públicos do quadro de 
cargos do Poder Executivo do Município de São Domingos do Norte e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre o Plano de Carreira e define o sistema de vencimentos dos Servidores Públicos do quadro de 
cargos do Poder Executivo do Município de São Domingos do Norte.

Art. 2° O Quadro de Cargos é aquele que envolve a sistematização dos cargos voltados para a prática das atribuições rela-
tivas à execução de atividades administrativas, compreendendo os serviços de limpeza,de manutenção e conservação,-
de transporte, os cargos técnicos, os administrativos e os especializados, aplicáveis no âmbito interno da Administração 
Pública Municipal ou aqueles diretamente relacionadosaos usuários dos serviços públicos.

Art. 3° O Plano de Carreira tem por objetivo a eficácia e a continuidade da ação administrativa, a valorização e a profis-
sionalização do servidor, mediante:

I - adoção do princípio do merecimento para ingresso e desenvolvimento na carreira; e

II - adoção de uma sistemática de vencimentos que permita a valorização e a contribuição de cada servidor, através da 
qualidade de desempenho.

CAPÍTULO II

DOS CONCEITOS

Art. 4º Para efeito desta Lei considera-se:

I - Servidor Público: a pessoa legalmente investida em cargo público;

II - Cargo: unidade de competência à qual é atribuído um plexo de atribuições, criado por lei, previsto em número certo, 
com denominação própria, exercido por um agente com vínculo estatutário, de natureza profissional e permanente e para 
execução das atividades a ele inerentes;

III - Função: o conjunto de tarefas, atribuições e responsabilidades cometidas aos servidores públicos já ocupantes 
dos cargos públicos, além de suas competências originárias, mediante pagamento ou não de gratificação a ser definido 
por lei específica;

IV - Quadro de Cargos: conjunto de cargos correlacionados a partir de sua natureza, objetivos, legislação, atribuições, 
relacionamentos e demais especificidades que justificam tratamento diferenciado no âmbito da Administração Municipal;
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V - Carreira: agrupamento de cargos estruturados em Classes;

VI - Grupo Ocupacional: divisão básica da carreira, que agrupa os cargos hierarquizados segundo o nível de escolaridade, 
atribuições e responsabilidades;

VII - Classe: símbolo alfabético indicativo do valor do vencimento-base fixado para o cargo, correspondente a cada carreira 
onde se enquadra o cargo e se constitui na linha natural de promoção do servidor;

VIII - Vencimento Base: retribuição pecuniária do servidor pelo efetivo exercício do cargo correspondente à carreira e à 
classe;

IX - Promoção horizontal: a passagem à classe seguinte da tabela de vencimentos da mesma carreira.

CAPÍTULO III

DOS CARGOS

Art. 5º A classificação dos cargos da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte abrange:

I - os de provimento efetivo;

II - os de provimento temporário;

III - os de provimento em comissão;

IV - as funções públicas.

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 6º A estrutura básica do quadro de pessoal constitui-se dos seguintes Grupos Ocupacionais:

I - Grupo Ocupacional de Nível Superior, compreendendo os cargos a que são inerentes atividades relacionadas com ser-
viços de supervisão e para as quais são exigidas habilitações legais e formação profissional de nível superior;

II - Grupo Ocupacional de Nível Técnico, compreendendo os cargos a que são inerentes atividades relacionadas com servi-
ços técnicos especializados e para as quais são exigidas habilitações legais e formação profissional de nível médio técnico;

III - Grupo Ocupacional de Apoio Técnico-administrativo, compreendendo os cargos a que são inerentes atividades de 
nível médio, principais e auxiliares relacionados com os serviços de natureza técnica e administrativa;

IV - Grupo Ocupacional do Fisco, compreendendo os cargos a que são inerentes as atividades de lançamento de tributos 
e de fiscalização e aplicação da legislação municipal pertinente;

V - Grupo Ocupacional de Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação, compreendendo os cargos que envolvema-
tividades de nível elementar e médio, principais e auxiliares, relacionados com os serviços gerais de limpeza, zeladoria 
e com a transformação, utilização e beneficiamento de metais, madeiras de construção, pintura, eletricidade, hidráulica, 
canalização e obras em geral, bem como a conservação de bens patrimoniais;

VI - Grupo Ocupacional Transporte, compreendendo os cargos a que são inerentes atividades de transporte de cargas e 
pessoas;
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VII - Grupo Ocupacional Atividades Temporárias, compreendendo os cargos a que são inerentes atividades exercidas em 
caráter temporário.

CAPÍTULO V

DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7º A classificação dos cargos e vencimentos é fixada em carreiras, conforme suas especificações e, para cada 
uma serão definidas classes correspondentes.

Art. 8º Será instituído pelo Município, Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, com autonomia 
funcional e subordinado ao Prefeito Municipal e integrado por servidores designados conforme regulamentação dada pelo 
Poder Executivo, o qual:

I - será constituído por pelo menos 9 (nove) servidores efetivos divididos em número paritário, sendo representantes do 
Magistério, da Administração Indireta e dos demais órgãos, excluída a Câmara de Vereadores;

II - sugerirá documentos públicos com os critérios necessários à avaliação dos servidores públicos, em prazo a ser regu-
lamentado;

III – julgará as faltas injustificadas nos termos do art. 11, III e §2º desta Lei.

§1° A escolha dos membros do conselho de que trata este artigo será feita por meio de eleição entre os 
servidores público efetivos, com candidatura individual e com mandato de dois anos.

§2° A fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

SEÇÃO II

DA PROMOÇÃO HORIZONTAL

Art. 9° As nomeações de pessoas aprovadas em concurso público far-se-ão sempre na classe “A” de cada carreira a que 
pertence o cargo.

Art. 10. O desenvolvimento do servidor público na carreira dar-se-á por promoção horizontal.

§1°A promoção horizontal fica condicionada ao interstício de no mínimotrês anos de efetivo exercício em cada classe e à 
avaliação de desempenho funcional do servidor público e ainda ao cumprimento das atribuições e da programação perió-
dica de trabalho do órgão de localização do servidor público.

§2° O período aquisitivo de direito à promoção horizontal será computado da data de admissão ou da última promoção.

Art. 11. Não será promovidoo servidor que, em cada triênio:
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I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II - afastar-se do cargo em virtude de:

a) Licença por motivo de doença em pessoa da família sem remuneração;

b) Licença para tratar de interesses particulares;

c) Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

III - faltar ao serviço, injustificadamente, por mais de 6 (seis) dias, consecutivos ou não, conforme a regra do §2° deste 
artigo.

§1º Suspende a contagem do tempo de serviço para o período aquisitivo da promoção horizontal os afastamentos decor-
rentes de:

I - Licença por motivo de doença em pessoa da família;

II -Licença para o Serviço Militar, salvo em caso de convocação involuntária;

III - Licença para atividade política e exercício de mandato eletivo, salvo no caso de atividade na Presidência de Associação 
ou Sindicato de classe;

§2º Para cada falta injustificada ao serviço dentro do período aquisitivo da promoção, ocorrerá o retardamento na propor-
ção de 60 (sessenta) dias para cada falta.

Art. 12. O Prefeito Municipal constituirá, anualmente, Comissão de Promoção, formada exclusivamente por servidores 
efetivos, que se reunirá para promover a avaliação dos servidores que completarem o respectivo triênio.

§1° A avaliação dos servidores será feita exclusivamente por pessoa jurídica contratada especificamente para este fim e 
sob supervisão da Comissão de Promoção.

§2° Cabe ao Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal a fixação das normas 
regulamentares de organização e funcionamento da Comissão de Promoção.

§3° Os efeitos financeiros decorrentes da promoção horizontal entrarão em vigor a partir do primeiro dia do mês subse-
quente, observado o disposto no §1º do art. 11.

CAPÍTULO VI

DO PLANO DE CARREIRA GERAL

Art. 13. A classificação dos cargos e vencimentos do Plano de Carreira é fixada em nove carreiras, escalonadas de “I” a 
“IX”, conforme suas especificações e, para cada, são definidas suas classes correspondentes.

Parágrafo único. O quantitativo por cargo, bem como as carreiras, classes e vencimentos correspondentes são os constan-
tes dos Anexos I e II, que integram esta Lei.

Art. 14. Será concedida aos servidores municipais, excluindo o Magistério:
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I - até três gratificações no valor de R$ 189,51 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos) correspondentes 
a um curso de graduação, um curso de especialização e um curso de mestrado ou de doutorado e desde que não seja 
exigência para ocupar o cargo;

II - uma gratificação no valor de R$ 189,51 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), para o curso:

a) que seja no mínimo de 200 (duzentas) horas e80% (oitenta por cento) presencial;

b) reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, exceto os cursos livres ou avulsos;

c) que não seja requisito para ocupar o cargo.

Parágrafo único. A gratificação prevista no inciso II deste artigo será paga somente os cargos do nível de ensino funda-
mental.

Art. 15.A jornada ordinária de trabalho dos servidores públicos municipais será de 40 (quarenta) horas semanais, obser-
vadas as seguintes exceções:

§1° Terão jornada de 30 horas semanais os cargos de:

I - Nível Superior:

II -Auxiliar de Serviços Gerais.

§2° Terão jornada de 24 (vinte e quatro) horas semanais os cargos de:

I - Cirurgião-Dentista;

II - Médico Clínico Geral.

§3°Terá jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais o cargo de Cuidador Social.

§4° Em virtude de necessidades especiais e específicas dos serviços públicos, as Secretarias poderão organizar 
seu quadro de pessoal em escalas ou plantões, observando os limites expostos neste artigo.

§5° O serviço ordinário e extraordinário, o controle de frequência, a compensação de horas, a condensação de jornada de 
trabalho e o ponto facultativo nos órgãos da Administração Direta Municipal serão regulamentados por Decreto.

Art. 16. Os valores referentes aos vencimentosserão sempre expressos em moeda corrente nacional.

§1° A data-base para reajustes das possíveis perdas salariais será o dia 1° de janeiro de cada ano, sendo permitido o 
reajuste em data posterior, mas com pagamento retroativo.

§2° Às carreiras que ficarem abaixo do salário mínimo nacional após o reajuste anual, será pago pelo Poder Executivo o 
complemento por meio de abono pecuniário até o limite correspondente.
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CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 17. Ficam estabelecidas as seguintes regras transitórias:

I - Não poderão ser criados mais cargos de Agente Administrativo, Oficial Administrativo e Escriturário, além dos já ocu-
pados por servidores efetivos, sendo que as atribuições destes cargos serão absorvidas pelo de Assistente Administrativo;

II - Os cargos de carreira “VII” são exclusivos de profissionais de nível técnico;

III - Os cargos de carreira “VIII” e “IX” são exclusivos de profissionais de nível superior;

IV - As mudanças de carga horária e vencimentos introduzidas por esta Lei não se aplicarão aos servidores públicos ocu-
pantes de cargo efetivo provido até a data de sua publicação, regendo-se os mesmo pela Lei nº 211, de 3 de novembro 
1999 de modo a observar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, salvo naquilo que esta Lei for mais benéfica;

V - Excluem-se do regime criado por esta lei os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemia.

VI - Os cargos de provimento temporário serão preenchidos somente por meio de aprovação dos candidatos em processo 
seletivo simplificado que observem no que couberem as disposições da Lei nº 825, de 24 de novembro de 2015, excetuan-
do-se as hipóteses do art. 178, I e IV da Lei nº 210, de 1999;

VII - Os valores de vencimento e gratificações apresentados nesta Lei são os de 1° de janeiro de 2015, cujo reajuste será 
feito por meio de lei específica.

Art. 18. A vigência desta Lei observará o seguinte:

I - O art. 17, VI entrará em vigor no dia 1° de janeiro de 2017;

II - As demais disposições desta Lei entrarão em vigor na data de sua publicação.

Art. 19. As despesas decorrentes da implantação da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias 
consignadas no orçamento vigente, ficando desde já o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e/ou suplementar 
se necessário, em observância à legislação pertinente.

Art. 20. Revogam-se:

I - As Leis nº211, de 1999; 282, de 14 de maio de 2002; 315, de 30 de abril de 2003; 358, de 12 de agosto de 2004; 
435, de 15 de agosto de 2006; 476, de 23 de julho de 2007; 503, de 28 de novembro de 2007; 511, de 29 de fevereiro 
de 2008; 514, de 19 de março de 2008; 522, de 19 de maio de 2008; 548, de 27 de fevereiro de 2009; 575, de 17 de 
setembro de 2009; 729, de 14 de março de 2013;749, de 11 de outubro de 2013; 762, de 27 de dezembro de 2013; 782, 
de 7 de agosto de 2014; 787, de 17 de setembro de 2014; 797, de 3 de fevereiro de 2015; 798, de 3 de fevereiro de 
2015; 800, de 3 de fevereiro de 2015, 801, de 3 de fevereiro de 2015;

II - O art. 4° da Lei nº 237, de 31 de janeiro de 2001; o art. 1°, da Lei nº 392, de 17 de novembro de 2005; o parágrafo 
único do art. 4°, o art. 8° e os anexos da Lei nº 458, de 31 de janeiro de 2007; a alínea “d” do inciso IV do Art. 178, 
da Lei nº 210, de 3 de novembro de 1999.

São Domingos do Norte - ES, 11 de Novembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal
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ANEXO I

ORGANIZAÇÃO DOS CARGOS

I - Grupo ocupacional -Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação:

a) Auxiliar de Mecânica - 1 vaga, carreira IV;

b) Auxiliar de Serviços Gerais - 13 vagas, carreira I;

c) Carpinteiro - 2 vagas, carreira V;

d) Coveiro - 1 vaga, carreira II;

e) Eletricista - 1 vaga, carreira V;

f) Mecânico - 1 vaga, carreira V;

g) Operador de Máquinas - 10 vagas, carreira VI;

h) Pedreiro - 2 vagas, carreira V;

i) Servente - 35 vagas, carreira II;

j) Trabalhador Braçal - 34 vagas, carreira II;

k) Zelador - 9 vagas, carreira II;

II - Grupo ocupacional - Transporte: Motorista - 26 vagas, carreira V;

III - Grupo Ocupacional Apoio Técnico-Administrativo:

a) Agente Administrativo -6 vagas, carreira VII;

b) Agente Municipal de Defesa Civil - 1 vaga, carreira VI;

c) Almoxarife - 1 vaga, carreira VI;

d) Assistente Administrativo - 6 vagas, carreira VI

e) Atendente - 15 vagas, carreira III;

f) Auxiliar Administrativo - 13 vagas, carreira IV;

g) Auxiliar de Biblioteca - 1 vaga, carreira IV;

h) Auxiliar de Serviços Odontológicos - 2 vagas, carreira III;
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i) Auxiliar de Secretaria Escolar - 8 vagas, carreira III;

j) Berçarista - 5 vagas - carreira II;

k) Escriturário - 5 vagas, carreira VI;

l) Cuidador Social - 3 vagas, carreira II;

m) Oficial Administrativo - 5 vagas, carreira VII;

VI - Grupo ocupacional - Fisco:

a) Agente de Arrecadação - 2 vagas, carreira VII;

b) Agente Fiscal - 2 vagas, carreira VI;

c) Agente Fiscal de Saúde Sanitária - 1 vaga, carreira VI;

d) Agente de Fiscalização e AdministraçãoAmbiental - 1 vaga, carreira VII;

V - Grupo ocupacional - Nível Técnico:

a) Técnico Agrícola - 1 vaga, carreira VII;

b) Técnico em Contabilidade - 3 vagas, carreira VII;

c) Técnico em Edificações - 1 vaga, carreira VII;

d) Técnico em Enfermagem - 6 vagas, carreira VII;

e) Técnico em Informática - 1 vaga, carreira VII;

f) Técnico em Segurança do Trabalho, 1 vaga, carreira VII;

VI - Grupo ocupacional - Nível Superior

a) Arquiteto e Urbanista - 1 vaga - carreira IX;

b) Assistente Social - 3 vagas - carreira VIII;

c) Auditor de Controle Interno- 1 vaga - carreira IX;

d) Auditor Contábil de Controle Interno - 1 vaga - carreira IX;

e) Biólogo - 1 vaga - carreira VIII;
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f) Cirurgião-Dentista - 2 vagas - carreira IX;

g) Contador - 2 vagas - carreira IX;

h) Enfermeiro - 3 vagas - carreira IX;

i) Engenheiro Ambiental - 1 vaga - carreira IX;

j) Engenheiro Civil - 1 vaga - carreira IX

k) Engenheiro Florestal - 1 vaga - carreira IX;

l) Farmacêutico- 3 vagas - carreira VIII;

m) Fisioterapeuta - 1 vaga - carreira IX;

n) Médico Clínico Geral - 6 vagas - carreira IX;

o) Médico Veterinário - 1 vaga - carreira IX;

p) Nutricionista - 2 vagas - carreira VIII;

q) Procurador Municipal - 1 vaga - carreira IX;

r) Psicólogo - 2 vagas - carreira VIII;

VII - Grupo ocupacional Atividades Temporárias:

a) Cirurgião-Dentista ESF - 3 vagas, carreira não especificada;

b) Enfermeiro ESF - 3 vagas, carreira não especificada;

c) Fisioterapeuta ESF - 1 vaga, carreira não especificada;

d) Fonoaudiólogo - 1 vaga, carreira IX;

e) Médico ESF - 3 vagas, carreira não especificada;

f) Monitor de Transporte Escolar - 8 vagas, carreira I;

g) Técnico de Enfermagem ESF - 3 vagas, carreira não especificada.
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ANEXO II

TABELA DE VENCIMENTOS E PROMOÇÃO HORIZONTAL

CLASSE
A B C D E

CARREIRA

I R$ 779,87 R$ 818,86 R$ 859,81 R$ 902,80 R$ 947,94

II R$ 790,83 R$ 830,37 R$ 871,89 R$ 915,48 R$ 961,26

III R$ 801,69 R$ 841,77 R$ 883,86 R$ 928,06 R$ 974,46

IV R$ 810,24 R$ 850,75 R$ 893,29 R$ 937,95 R$ 984,85

V R$ 1.005,63 R$ 1.055,91 R$ 1.108,71 R$ 1.164,14 R$ 1.222,35

VI R$ 1.249,38 R$ 1.311,85 R$ 1.377,44 R$ 1.446,31 R$ 1.518,63

VII R$ 1.570,94 R$ 1.649,49 R$ 1.731,96 R$ 1.818,56 R$ 1.909,49

VIII R$ 1.950,51 R$ 2.048,04 R$ 2.150,44 R$ 2.257,96 R$ 2.370,86

IX R$ 2.444,97 R$ 2.567,22 R$ 2.695,58 R$ 2.830,36 R$ 2.971,88

ANEXO III

DESCRIÇÃO DOS CARGOS

CARGO: AUXILIAR DE MECÂNICA

CARREIRA: IV

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar nas tarefas de manutenção dos diversos tipos de máquinas e veículos.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: auxiliar na montagem, manutenção e reparos de carrocerias, sistemas de suspensão, 
freios, hidráulicos, motores e outras partes mecânicas de veículos e máquinas; auxiliar na montagem, manutenção de 
motores térmicos de explosão, diesel ou gasolina/álcool, bombas hidráulicas ou de motores de veículos e máquinas; au-
xiliar na montagem, manutenção e reparos de máquinas operatrizes, aparelhos de levantamento e outros equipamentos 
mecânicos; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.Realizar 
transporte de equipamentos e ferramentas necessários ao trabalho.Realizar a limpeza, conservação e guarda das peças 
e de ferramentas e equipamentos utilizados. Auxiliar o mecânico nas tarefas de montagem e desmontagem de máquinas 
e motores em geral. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente orga-
nizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

FORMAÇÃO: Instrução formal mínima: Ensino Fundamental Incompleto.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

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

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

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

CARREIRA: I

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuição a execução de tarefas de natureza rotineira 
de limpeza em geral em edifícios e escolas públicas, bem como realizar trabalhos de coleta e entrega de 
documentos. Conservam a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varrições, lavagens, 
pintura de guias, aparo de gramas etc. Lavam vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpam recintos e 
acessórios dos mesmos. Atendem transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes informações. Zelam 
pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a realização dos 
serviços. Prestam serviços de copeiragem e ainda preparação de alimentos.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Abrir e fechar as dependências de prédios públicos; limpar as dependências dos 
prédios públicos, varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos, escadas, ladrilhos e vidraças; manter a 
devida higiene das instalações sanitárias e da cozinha, manter a arrumação da cozinha, limpando recipientes 
e vasilhames; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar utensílios como 
cinzeiros e objetos de adornos; coletar o lixo dos departamentos, recolhendo-o adequadamente; remover ou 
arrumar móveis e utensílios; executar tarefas de copa e cozinha; solicitar material de limpeza e de cozinha; 
cumprir mandados internos e externos, executando tarefas de coleta e documentos; mensagens ou pequenos 
volumes; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Requer Ensino Fundamental Completo.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar destreza manual; demonstrar educação no trato com pessoas; dar provas de 
organização profissional, agir honestamente, demonstrar senso de responsabilidade; dar provas de controle emocional; 
demonstrar atenção; utilizar equipamento de proteção individual; dar provas de equilíbrio físico; prestar primeiros so-
corros; praticar ginástica laborativa; tomar vacina; demonstrar espírito de equipe; demonstrar presteza; acatar ordens 
superiores.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem 
menor dificuldade para o seu desempenho.

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

CARGO: CARPINTEIRO

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Efetuar trabalhos de carpintaria, cortando, armando, instalando e reparando peças de madeira, 
utilizando ferramentas manuais e mecânicas.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

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

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

FORMAÇÃO: Instrução Formal Mínima - Ensino Fundamental Completo.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

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

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

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

CARGO: COVEIRO

CARREIRA: II

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

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

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

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: executar as tarefas com presteza, manejar caixões, demonstrar educação e paciência, dar 
provas de responsabilidade, utilizar equipamentos de proteção individual, dar provas de assiduidade ao trabalho, manter 
a aparência, agir com discrição, zelar pela integridade dos companheiros; utilizar equipamentos de proteção coletiva, ope-
rar máquinas e equipamentos (tratores e roçadeiras), manter postura diante da família do falecido, demonstrar presteza, 
demonstrar bom preparo psicológico, respeitar as opções religiosas, demonstrar resistência física, conviver com situações 
imprevistas, demonstrar interesse e capacidade de desenvolver outros trabalhos.

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

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

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de energia elétrica. Mon-
tam e reparam instalações elétricas e equipamentos nos próprios da Administração Pública.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: executar serviços de instalações de circuitos elétricos, segundo plantas, esquemas e cro-
quis; instalar e reparar sistemas de rede elétrica em prédios, obras e logradouros públicos; executar serviços de manuten-
ção da iluminação dos logradouros públicos; colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis, tomadas elétricas, 
calhas bocais para lâmpadas e outros; instalar e reparar disjuntores relês, exaustores, amperímetros, reatores, resistên-
cias, painéis de controle e outros; instalar e reparar linhas de alinhamento, chaves, reostatos, motores de correntes alter-
nadas e contínuas, chaves térmicas, magnéticas e automáticas; executar serviços elétricos nas ruas em épocas de festas, 
comemoração e outros eventos; Instalar, regular, reparar aparelhos e equipamentos elétricos; zelar pela conservação dos 
equipamentos de trabalho; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: FundamentalCompleto e conhecimentos específicos na 
área e conhecimentos básicos de informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETENCIAS PESSOAIS: Utilizar equipamentos de segurança; demonstrar atenção na execução do serviço; comuni-
car-se com os colegas; demonstrar capacidade de enfrentar situações de emergência; aplicar procedimentos de primeiros-
socorros; demonstrar condicionamento físico para executar a função; demonstrar organização; demonstrar iniciativa para 
executar o serviço; seguir normas de segurança e diferenciar cores.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: A ocupante lida com equipamentos e recursos de alto custo. Exerce cuida-
dos significativos para prevenir perdas, que seriam normalmente elevadas se ocorressem.

CARGO: MECÂNICO

CARREIRA: V

DESCRIÇAO SUMÁRIA: Consertam veículos, máquinas e equipamentos, requisitando peças para reposição, 
montando máquinas equipamentos e acessórios, conforme especificações do fabricante. Organizam o local 
de trabalho para manutenção e avaliam as condições de máquinas e equipamentos. Elaboram propostas 
de serviços e orçamentos, relacionando causas de defeitos e listando peças para substituição. Trabalham 
seguindo normas de segurança e qualidade.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Consertar máquinas e equipamentos: Requisitar peças para reposição, 
manusear corretamente às ferramentas de trabalho, montar máquinas, equipamentos e acessórios conforme 
especificações do fabricante, montar carburadores, ajustar carburadores, realizar testes de estanqueidade 
(vazamento de ar), afiar componentes de corte, lubrificar transmissão, regular máquinas e equipamentos; B - 
Preparar ambiente para manutenção de máquinas: Organizar local de trabalho, especificar local para armazenamen-
to de equipamentos, ferramentas e peças, observar seqüência de operações: orçamento, conserto e liberação, determinar 
local apropriado para limpeza das peças, retirar impurezas de ferramentas, retificar ferramentas, identificar resíduos da 
manutenção realizada, acondicionar resíduos conforme normas vigentes, controlar estoques de peças para reposição; C - 
Avaliar condições de máquinas e equipamentos recebidos: Levantar informações sobre a utilização de máquinas e 
equipamentos, identificar vazamentos de fluidos, observar excesso de óleo no escapamento, verificar o desgaste de velas 
de ignição, verificar acúmulo de óleo em velas de ignição, testar dispositivos elétricos, inspecionar visualmente a existên-
cia de impurezas em combustíveis, identificar ruídos anormais, medir compressão de motores; D - Elaborar proposta de 
serviço: Desmontar máquinas e equipamentos, lavar peças, máquinas e equipamentos, identificar peças com problemas 
(quebradas e ou com desgastes), relacionar causas de defeitos, listar peças para substituição, elaborar orçamentos; E - 
Realizar serviços de manutenção com qualidade: Assegurar reposição de peças originais, entregar máquinas 
e equipamentos em prazos estabelecidos, estabelecer prazo de garantia de serviços de manutenção, fornecer 
ao usuário dados para controle e programação da manutenção; F - Trabalhar conforme normas de seguran-
ça: Identificar atos e situações inseguras, acondicionar materiais inflamáveis em locais ventilados eisolados, 
utilizar equipamentos de proteção individual, inspecionar itens de segurança para testes em máquinas e 
equipamentos.
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FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo, curso de capacitação, co-
nhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa na identificação e resolução dos defeitos; desenvolver 
atividades de manutenção com responsabilidade; trabalhar com dinamismo, interagir com a equipe de trabalho 
buscando a satisfação do cliente, comunicar-se de maneira clara e objetiva com seus interlocutores, realizar 
as atividades com determinação; atualizar-se profissionalmente; raciocinar logicamente na montagem e 
desmontagem das máquinas e equipamentos; agir com autocontrole em situações imprevistas e desfavoráveis.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; organi-
zar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada embora utilize soluções originais 
para o encaminhamento dos detalhes.

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

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos. Realizam 
manutenção em primeiro nível de máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança. Os ocupantes 
do cargo têm como atribuições as tarefas relacionadas com a operação de máquinas pesadas, efetuando 
serviços de abertura e aterros de valas, bueiros, serviços de drenagem, nivelamento de ruas, terrenos e 
estradas.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Operar máquinas e equipamentos: Ligar e desligar máquinas, controlar painel de 
comandos e instrumentos, ligar e desligar implementos, conferir ruídos de máquinas e implementos, controlar barras de 
pulverização; prestar serviços de acordo com a máquina operada para boa execução da obra; B - ajustar máquinas 
e equipamentos: Regular altura de máquinas e implementos, ajustar profundidade e largura de implementos, regular 
velocidade de máquinas, regular quantidade de sementes e adubos, regular velocidade de cilindros e ventiladores, inver-
ter polias, substituir plataformas e peneiras, regular distância e pressão entre placas e fusos, regular cortinas, côncavo e 
molinete, ajustar escovas e desfibrador; C - Realizar manutenção em primeiro nível de máquinas e equipamentos: 
Engraxar rolamentos, engrenagens e buchas, trocar peças de implementos e máquinas, lavar máquinas e implementos, 
limpar filtro de ar, trocar óleos e filtros, colocar água em pneus e baterias, calibrar pneus, guardar máquinas, implementos 
e equipamentos; D - Empregar medidas de segurança: Assessorar em treinamento de colegas; vestir uniformes de 
proteção individual, colocar óculos, abafadores, máscaras e luvas, calçar botas, armazenar produtos químicos, sinalizar 
áreas de riscos de acidentes, confirmar desligamento de máquinas e implementos; encapar correias, correntes e giratórias 
de motor, engrenar máquinas estacionadas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo.O cargo exige Carteira 
Nacional de Habilitação, “C” ou superior.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe; dar prova de resistência física; manifestar atenção difusa, manifestar 
coordenação motora múltipla, atentar para intempéries, manifestar iniciativa.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com equipamentos e recursos de alto custo. Exerce cuida-
dos significativos para prevenir perdas, que são normalmente elevados quando ocorrem.

CARGO: PEDREIRO

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e es-
truturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos. Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de 
serviços de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por instruções, desenhos, esquemas e especificações para 
construir, reformar ou reparar prédios e instalações.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Organizar o trabalho: Interpretar e verificar as características das ordens de ser-
viço, examinar e especificar os materiais a serem utilizados na obra, calcular os materiais a serem utilizados na obra, 
orçar o serviço; B - Preparar o local de trabalho: Providenciar a liberação do local de trabalho, selecionar as 
ferramentas e equipamentos, selecionar os equipamentos de segurança, providenciar o local para depósito de 
materiais e ferramentas, disponibilizar os materiais para a obra. C - Construir as fundações:Construir o gabarito 
para a locação da obra, marcar a obra a ser realizada, cavar o local para as sapatas, providenciar as formas para as fun-
dações, preparar o concreto, aplicar o concreto nas fundações, confeccionar o arranque do pilar e a cinta de fundação; D 
- Construir estruturas de alvenarias: Esquadrejar as alvenarias, preparar a argamassa para o assentamento, aprumar 
as alvenarias, nivelar as alvenarias, alinhar as alvenarias, assentar os tijolos, blocos e elementos vazados, concretar os 
pilares e pilaretes, assentar as vergas nos vãos, chumbar os tacos e tarugos para fixação das aduelas, aplicar o concreto 
nas cintas de amarração sobre as alvenarias. montar as lajes pré-moldadas, concretar as lajes, apertar as alvenarias; E 
- Aplicar os revestimentos e contrapisos: Aplicar o chapisco em tetos e paredes, preparar a argamassa para 
o revestimento, marcar os pontos de nível e pontos de massa, aplicar o emboço para regularizar a superfície, 
assentar acabamentos (soleiras, peitoris etc.) em portas e janelas, preparar argamassa (farofa) para o contrapiso, 
assentar os pré-moldados, trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento, areia e água, dosando as quan-
tidades de forma adequada; executar, por instruções, desenhos ou croquis, serviços de construção e reconstrução de 
prédios, pontes, muros, calçadas e outras estruturas semelhantes; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, 
calçadas e estruturas semelhantes; executar serviços de construção de alicerces e levantamento de paredes; emboçar e 
rebocar as estruturas construídas; assentar março de portas e janelas e fazer restauração de tijolos, ladrilhos, azulejos, 
cerâmicas, mosaicos, tacos, manilhas, pedras, mármores, pias, vasos sanitários e outros; dar acabamento à obra, preen-
chendo as junções com argamassa de cimento, alcatrão e outros; operar instrumentos de medida, peso prumo, nível e 
outros; construir caixas d’água e ciópticas, esgotos e tanques; zelar pela limpeza e conservação das ferramentas de tra-
balho; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo, com curso de 
formação profissional da área.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Coordenar trabalhos com outros membros da equipe, trabalhar em áreas de risco, 
trabalhar em grandes alturas, obedecer às normas de segurança, zelar pela qualidade do trabalho, manter-
se atualizado quanto às normas técnicas e de segurança, preocupar-se com a produtividade, comunicar-se 
com clientes, superiores e colegas de trabalho, cuidar do material de trabalho, cumprir as especificações do 
fabricante.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

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

CARGO: SERVENTE

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuição a execução de tarefas de natureza rotineira 
de limpeza em geral em edifícios e escolas públicas, bem como realizar trabalhos de coleta e entrega de 
documentos. Conservam a limpeza dos prédios públicos. Lavam vidros de janelas e fachadas de edifícios e 
limpam recintos e acessórios dos mesmos. Atendem transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes 
informações. Zelam pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando providências 
para a realização dos serviços. Prestam serviços de copeiragem e ainda preparação de alimentos.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Abrir e fechar as dependências de prédios públicos; limpar as dependências dos 
prédios públicos, varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos, escadas, ladrilhos e vidraças; manter a 
devida higiene das instalações sanitárias e da cozinha, manter a arrumação da cozinha, limpando recipientes 
e vasilhames; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar utensílios e 
objetos de adornos; coletar o lixo dos departamentos, recolhendo-o adequadamente; remover ou arrumar 
móveis e utensílios; executar tarefas de copa e cozinha; solicitar material de limpeza e de cozinha; cumprir 
mandados internos e externos, executando tarefas de coleta e documentos; mensagens ou pequenos volumes; 
e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Incompleto – 1ª a 4ª séries.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar destreza manual; demonstrar educação no trato com pessoas; dar provas de 
organização profissional, agir honestamente, demonstrar senso de responsabilidade; dar provas de controle emocional; 
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demonstrar atenção; utilizar equipamento de proteção individual; dar provas de equilíbrio físico; prestar primeiros so-
corros; praticar ginástica laborativa; tomar vacina; demonstrar espírito de equipe; demonstrar presteza; acatar ordens 
superiores.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem 
menor dificuldade para o seu desempenho.

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

CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições à execução de tarefas de natureza rudimentar em 
que prevaleça o esforço físico.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros; 
abrir e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos e galerias; fazer a limpeza de córregos e ribeirões; carregar e 
descarregar caminhões com materiais de construção e volumes em geral; carregar tijolos, telhas, ladrilhos, 
azulejos, tacos e outros, bem como, auxiliar assentamento dos mesmos; abrir o solo para implantação de 
manilhas, auxiliando no transporte e colocação das mesmas; auxiliar nos serviços de drenagem e aterro de 
depressões ou escavações de estradas; auxiliar nos serviços de abertura, aterro, nivelamento e desobstrução 
de ruas, terrenos e estradas; auxiliar na construção de bueiros e estradas; auxiliar nos serviços de lubrificação 
e manutenção de máquinas; auxiliar na execução reforma e conservação de canteiros em jardins e praças 
públicas; executar os serviços de pintura em meios-fios das ruas; preparar qualquer tipo de massa a base 
de cal, cimento e concreto; encher formas de fazer bloquetes, meios-fios, manilhas e tampas de esgoto com massa de 
concreto; dar acabamento nas peças de concreto; zelar pela guarda e conservação das ferramentas de trabalho; limpar 
ruas e estradas e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª (quarta) série do Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar força física; demonstrar resistência física; demonstrar sensibilidade; habilida-
de manual; responsabilidade; sensibilidade com animais; destreza manual; sensibilidade tátil; visão espacial; sensibilida-
de olfativa e trabalhar em equipe.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a 
menor dificuldade para o seu desempenho.

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

CARGO: ZELADOR

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercem a vigilância de prédios, terrenos e suas dependências, áreas públicas com a finalidade 
de prevenir, controlar e combater delitos e outras irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo 
cumprimento das leis e regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e 
restrito.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: controlar o acesso de pessoas em áreas restritas; rondar as dependências do local de traba-
lho diurna ou noturna nas dependências de prédios e áreas adjacentes; verificar se janelas e outras vias de acesso estão 
devidamente fechadas; examinar as instalações hidráulicas e elétricas da Prefeitura, tomando as providências necessárias, 
na ocorrência de fatos imprevistos, ascender e apagar lâmpadas dos prédios da Prefeitura; proceder a vigilância diurna ou 
noturna nas áreas e logradouros públicos; proceder a vigilância de veículos máquinas e equipamentos sob sua responsa-
bilidade; executar a vigilância no sentido de proteger os bens artísticos, culturais, cívicos, ambientais, estéticos, históricos 
e/ ou outros, e executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Incompleto – 1ª a 4ª Séries.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar atenção; trabalhar em equipe; trabalhar com ética profissional; revelar ido-
neidade; manter bom condicionamento físico; usar técnicas de defesa pessoal; manter boa aparência; prestar primeiros 
socorros; demonstrar autocontrole em situações de risco e demonstrar tranquilidade.

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

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

CARGO: MOTORISTA

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirigem e manobram veículos leves e pesados e transportam pessoas e cargas, inclusive am-
bulâncias. Realizam verificações básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização 
sonora, luminosa e extintores de incêndio, trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao 
meio ambiente.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Transportar, coletar e entregar servidores e cargas em geral; remover veículos 
avariados e prestar socorro mecânico; Movimentar cargas volumosas e pesadas; Definir rotas e assegurar a 
regularidade do transporte; Desenvolver as atividades conforme as normas e procedimentos técnicos e de 
segurança.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental, Carteira Nacional de 
Habilitação categoria “D” ou superior, Curso de direção defensiva, Curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar, 
Curso de Condução de Veículos de Emergência, Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para-
transporte de alunos até o momento da posse.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir com ética; manter-se atualizado; zelar pelo material transportado; zelar pela seguran-
ça dos ocupantes do veículo; trabalhar em equipe; agir com criatividade; demonstrar cortesia; cumprir horários e escalas 
de trabalho; demonstrar capacidade visual; tratar as pessoas com polidez; respeitar leis de trânsito; dirigir defensivamen-
te; manter-se calmo; demonstrar noções básicas de mecânica de veículos.

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

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; 
atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Tratar documentos: registrar a entrada e saída de documentos; triar e distribuir 
documentos; conferir dados e datas; verificar documentos conforme normas; conferir notas fiscais e faturas de paga-
mentos; identificar irregularidades nos documentos; conferir cálculos; submeter pareceres para apreciação da chefia; 
classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; arquivar documentos conforme procedimentos.B - Preen-
cher documentos: digitar textos e planilhas; preencher formulários.C - Preparar relatórios formulários e planilhas: 
coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; 
elaborar correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos.D - Acompanhar processos ad-
ministrativos: verificar prazos estabelecidos; localizar processos; encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; 
convalidar publicação de atos; expedir ofícios e memorandos.E - Atender usuários no local ou à distância: fornecer 
informações; identificar natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores.F - Executar rotinas de apoio na 
área de recursos humanos: executar procedimentos de recrutamento e seleção; dar suporte administrativo à área de 
treinamento e desenvolvimento; orientar servidores sobre direitos e deveres; controlar frequência e deslocamentos dos 
servidores; atuar na elaboração da folha de pagamento; controlar recepção e distribuição de benefícios; atualizar dados 
dos servidores.G - Executar rotinas de apoio na área de materiais, patrimônio e logística: controlar material de 
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expediente; levantar a necessidade de material; requisitar materiais; solicitar compra de material; conferir material so-
licitado; providenciar devolução de material fora de especificação; distribuir material de expediente; controlar expedição 
de malotes e recebimentos; controlar execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); pesquisar preços.H 
- Executar rotinas de apoio na área orçamentária e financeira: preparar minutas de contratos e convênios; digitar 
notas de lançamentos contábeis; efetuar cálculos; emitir cartas convite e editais nos processos de compras e serviços. 
I - Serviços gerais: participar da elaboração de projetos referentes a melhoria dos serviços da instituição; coletar dados; 
elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; atualizar dados para a elabora-
ção de planos e projetos;secretariar reuniões e outros eventos, redigindo atas, memorandos, portarias, ofícios e outros 
documentos utilizando redação oficial, utilizar recursos de informática, executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos na área, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de tra-
balho. Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber 
ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom sen-
so, desenvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar 
liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a ativida-
de, lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, 
dominar a legislação, demonstrar segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas variadas e algumas complexas que exigem planejamento, organização e coorde-
nação cuidadosos para a obtenção de resultados. Vários problemas originais se apresentam, tanto nos detalhes, como no 
conteúdo geral.

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

CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atuar no setor operativo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, im-
plementar ações de medidas não-estruturais e medidas estruturais; e executar a distribuição e o controle de suprimentos 
necessários em situações de desastres.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A- executar, de acordo com a programação da Coordenadoria de Proteção e 
Defesa Civil, serviços internos e externos, objetivando promover a proteção e defesa permanente contra 
desastres naturais ou provocados pelo homem, no que diz respeito à avaliação e à redução de riscos, 
através da diminuição de suas ocorrências e intensidades, compreendendo ainda a prevenção, preparação 
para situações emergenciais e respostas aos desastres; B- agir em resposta aos desastres, prevenindo ou 
minimizando danos, socorrendo as populações atingidas, prestando assistências às populações ameaçadas, 
reabilitando e recuperando áreas deterioradas, bem como auxiliando em atividades de reconstrução; contribuir 
no desenvolvimento de projetos de mudança cultural, monitoração, alerta e alarme, desenvolvimento 
científico e tecnológico, desenvolvimento institucional, bem como programas de prevenção e preparação 
para emergências e desastres, respostas aos desastres e reconstrução, visando o atendimento, a segurança 
e o bem estar da população; C- atuar na iminência ou em situação de desastres, bem como participar da 
escala de plantão (caso necessário), estando disponível para atender aos pedidos emergenciais, quando for 
acionado, independente do horário, visando primar pela segurança da população; contribuir com a segurança 
da população em hipóteses de riscos de desastres, atuando nas operações de resposta aos desastres e 
definindo suas atribuições, e cadastrando, organizando e mantendo permanentemente atualizado em banco 
de dados e mapas temáticos a disponibilidade e localização dos recursos, equipamentos, instalações de apoio, 
entre outros; D- contribuir no desenvolvimento de projetos de aparelhamento e apoio logístico, socorro e 
assistências às populações, reabilitação dos cenários de desastre, entre outros; cumprir e fazer cumprir a 
legislação do Município e demais normas pertinentes ao cargo; efetuar relatórios de suas atividades, visando 
gerar informações pertinentes; executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda 
e/ou a critério de seu superior hierárquico; E- atender ao público e à comunidade em geral, pessoalmente 
ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais 
transtornos; F- executar as atividades de apoio aos superiores hierárquicos de defesa civil; conduzir veículos 
automotores quando necessário e zelar pela manutenção dos mesmos; e operar equipamentos relativos às 
atividades de defesa civil, bem como zelar pelos mesmos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos 
na área, conhecimentos básicos de informática e aprovação em curso de capacitação específico a ser feito após in-
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gresso no quadro de servidores por meio de concurso. Para o exercício da ocupação exige-se Carteira Nacional de Habili-
tação - CNH categoria AB.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas 
de trabalho. Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalharem equipe, manter-se atualizado, ouvir 
atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar 
disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade 
avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética 
profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade 
sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a legislação, demonstrar 
segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos teor de 
variedade. O ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os mais complexos 
são relatados à chefia para uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio, em forma de equipamentos, materiais que 
podem provocar perdas, decorrentes de descuido, embora em grau reduzido.

CARGO: ALMOXARIFE

CARREIRA: VI

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

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: recepcionar produtos; conferir produtos e materiais registrar documentos de lançamentos; 
armazenar produtos e materiais; distribuir produtos, materiais e preparar volumes; verificar e controlar o estoque, exa-
minando periodicamente o volume de mercadorias, calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de reposi-
ção; controlar o recebimento do material comprado, confrontando a nota de pedidos e as especificações com o material 
entregue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados; organizar o armazenamento do material 
e produtos, identificando-os e acomodando-os de forma adequada, para garantir uma estocagem racional e ordenada; 
zelar pela conservação do material estocado, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e/ ou 
perdas; efetuar o registro dos materiais em guarda no depósito e das atividades realizadas, lançar dados nos 
sistemas informatizados de controle, fichas e mapas apropriados, para facilitar consultas e a elaboração dos 
inventários; fazer o arrolamento dos materiais estocados ou em movimento, verificando periodicamente os registros e 
outros dados pertinentes, para obter informações sobre a situação real do almoxarifado; conferir todo o material recebido, 
lançando-o em sistema próprio; entregar material solicitado, mediante requisição, controlando sua saída através de sis-
tema informatizado; informar aos órgãos da Prefeitura, periodicamente, a respeito do estoque existente; manter sempre 
o meio ambiente interno em perfeito estado de conservação, asseio e arrumação; exercer ou solicitar vigilância diurna e 
noturna, controlando a escala de plantão; informar imediatamente e por escrito, ao superior imediato qualquer irregula-
ridade apurada ou suspensão de algum ato que possa causar prejuízos ao Município; inventariar periodicamente material 
em estoque, fazendo o levantamento físico de cada item; participar de reuniões e grupos de trabalho; responsabilizar-se 
pelo controle e utilizaçãodos equipamentos e materiais colocados à sua disposição; executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a 
escolaridade formal a comprovação de treinamento na área mediante certificado, conhecimentos básicos de informáti-
ca, conhecimentos específicos na área e demais exigências legais.

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar organização; comunicar-se com facilidade; demonstrar criatividade; demons-
trar agilidade; demonstrar disciplina; tomar decisões; reciclar-se; ouvir atentamente (saber ouvir); demonstrar iniciativa; 
demonstrar dedicação; demonstrar liderança; manter-se dinâmico; demonstrar resistência física; demonstrar paciência; 
demonstrar noções de informática; classificar itens por características e demonstrar honestidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e algo variado, onde os métodos e procedimentos não 
se estendem a todas as fases do trabalho, julgamento e iniciativa para estabelecer a forma e execução de seu 
trabalho, que dependem de aprovação superior.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Equipamentos e materiais de 
trabalho são de alto valor. Sua quebra ou perda afetaria o patrimônio da Prefeitura.
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CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuição a execução de serviços de apoio nas 
áreas de recursos humanos, administração, finanças, almoxarifado, patrimônio, arquivo e logística; atendem 
fornecedores e contribuintes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de 
documentos variados, cumprindo todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos; preparam 
relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios, bem como o controle de aplicações das leis, 
regulamentos e normas de administração ou específica; arquivam documentos e processos administrativos 
em geral; trabalham em setores como almoxarifado, compreendendo todas as atividades necessárias para 
sua organização.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Tratar documentos: registrar a entrada e saída de documentos; triar e distribuir 
documentos; conferir dados e datas; verificar documentos conforme normas; conferir notas fiscais e faturas de paga-
mentos; identificar irregularidades nos documentos; conferir cálculos; submeter pareceres para apreciação da chefia; 
classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; arquivar documentos conforme procedimentos.B - Preen-
cher documentos: digitar textos e planilhas; preencher formulários.C - Preparar relatórios formulários e planilhas: 
coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; 
elaborar correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos.D - Acompanhar processos ad-
ministrativos: verificar prazos estabelecidos; localizar processos; encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; 
convalidar publicação de atos; expedir ofícios e memorandos.E - Atender usuários no local ou à distância: fornecer 
informações; identificar natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores.F - Executar rotinas de apoio na 
área de recursos humanos: executar procedimentos de recrutamento e seleção; dar suporte administrativo à área de 
treinamento e desenvolvimento; orientar servidores sobre direitos e deveres; controlar frequência e deslocamentos dos 
servidores; atuar na elaboração da folha de pagamento; controlar recepção e distribuição de benefícios; atualizar dados 
dos servidores.G - Executar rotinas de apoio na área de materiais, patrimônio e logística: controlar material de 
expediente; levantar a necessidade de material; requisitar materiais; solicitar compra de material; conferir material so-
licitado; providenciar devolução de material fora de especificação; distribuir material de expediente; controlar expedição 
de malotes e recebimentos; controlar execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); pesquisar preços.H 
- Executar rotinas de apoio na área orçamentária e financeira: preparar minutas de contratos e convênios; digitar 
notas de lançamentos contábeis; efetuar cálculos; emitir cartas convite e editais nos processos de compras e serviços. 
I - Serviços gerais: participar da elaboração de projetos referentes a melhoria dos serviços da instituição; coletar dados; 
elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; atualizar dados para a elabora-
ção de planos e projetos;secretariar reuniões e outros eventos, redigindo atas, memorandos, portarias, ofícios e outros 
documentos utilizando redação oficial, utilizar recursos de informática, executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos básicos de informá-
tica, conhecimentos específicos na área.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe; relacionar-se com flexibilidade; 
demonstrar capacidade de organização; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade de redação; 
demonstrar precisão de linguagem.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, organi-
zar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada embora utilize solução originais 
para o encaminhamento dos detalhes.

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

CARGO: ATENDENTE

CARREIRA: III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas relacionadas com 
as atividades de recepção, identificação e encaminhamento de pacientes a laboratórios e aos consultórios 
médicos, odontológicos e assistenciais. Prestam atendimentos telefônicos e fornecem informações em consul-
tórios, hospitais e outros estabelecimentos; organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Recepcionar os pacientes em consultórios identificando-os e averiguando suas 
necessidades, para posterior encaminhamento aos serviços necessários; efetuar o controle das fichas de consultas 
dos pacientes encaminhados, bem como a marcação e o controle de novas consultas de pacientes em tratamento; provi-
denciar o encaminhamento dos pacientes que diretamente procuram os serviços prestados pela Secretaria; fazer a seleção 
dos pacientes a serem consultados; fazer o preenchimento de formulários de chamamento dos pacientes, para dar con-
tinuidade ao tratamento iniciado, quando o período estabelecido for considerado vencido; fazer o controle das faltas dos 
pacientes, anotando em fichas individuais; elaborar quadro estatístico dos atendimentos realizados; auxiliar no controle 
de equipamentos e medicamentos utilizados nos consultórios; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo e conhecimentos em informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Circular, informações internas; falar de maneira clara, ágil e objetiva; ouvir com atenção; 
coordenar equipe; orientar de maneira precisa, comunicar-se visualmente com o cliente; comunicar-se efetivamente por 
meio de escrita; agir com bom senso; demonstrar capacidade de se antecipar às necessidades dos clientes; demonstrar 
iniciativa, afabilidade, interesse e agir com agilidade; Demonstrar organização, educação, autonomia, paciência, entusias-
mo, respeito mútuo, espírito de equipe, capacidade de auto-avaliação, interesse no aprimoramento profissional e demons-
trar conhecimentos de informática.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
dificuldade para o seu desempenho.

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

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CARREIRA: IV

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de execução de serviços de apoio nas 
áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, na execução de tarefas simples de rotina 
administrativa, relacionadas com a aplicação de leis, regulamentos e normas em geral. Tratam de documentos 
variados, cumprindo todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos; preparam relatórios e 
planilhas; executam serviços gerais de escritórios.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar serviços datilográficos e de digitação; preencher fichas, formulários, 
talões, mapas, tabelas, requisições e outras; executar serviços relacionados ao recebimento, registro, 
classificação, arquivamento, guarda e conservação de documentos em geral; auxiliar na preparação de 
guias de acidentes de trabalho, benefícios e aposentadoria, efetuando os cálculos necessários; auxiliar na 
elaboração da folha de pagamento de pessoal; auxiliar na elaboração de declaração e certidão por tempo 
de serviço; executar os serviços de recebimento, classificação, separação e distribuição de correspondência 
e volumes; executar a devolução quando as correspondências e volumes não forem procurados ate o prazo 
estipulado; auxiliar no controle dos bens móveis e imóveis da Prefeitura, efetuando inventario tombamento, 
registro e sua conservação; auxiliar na execução de coleta de preços e no acompanhamento dos processos de compras; 
executar serviços de reprodução de documentos; auxiliar os serviços de protocolo, arquivo, almoxarifado, compras, pa-
trimônio, telefone e serviços gerais; executar serviços administrativos nos diversos órgãos da administração; atender e 
prestar informação público nos assuntos referentes a sua área de atuação executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo. Complementam a escolari-
dade formal, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos específicos na área e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe; relacionar-se com flexibilidade; 
demonstrar capacidade de organização; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade de redação; 
demonstrar precisão de linguagem.

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

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



14/11/2016 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 635

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 72

CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA

CARREIRA: IV

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atendimento ao público, serviços administrativos e rotinas de bibliotecas, empréstimos 
de publicações, orientação no uso da Biblioteca.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Realizar empréstimos de publicações; atender as necessidades informacionais dos usuários 
da biblioteca; localizar publicações no acervo institucional; atuar na biblioteca infantil com atividades de orientação de 
leitura e empréstimos de publicações; ordenar e organizar estantes e coleções; registrar publicações periódicas; realizar 
serviços auxiliares de processamento técnico; preparo de publicações para circulação; realizar serviços de digitalização de 
dados de publicações no sistema de informatização da biblioteca; coletar dados e elaborar relatórios estatísticos; ajudar 
na elaboração de murais, folhetos, cartazes, com finalidade de divulgação da biblioteca; realizar atividades administrati-
vas da biblioteca; fazer cadastro de novos usuários da biblioteca; orientar usuários sobre o funcionamento e recursos da 
biblioteca; administrar empréstimos e devoluções da biblioteca; auxiliar no serviço de comutação bibliográfica; auxiliar na 
seleção e aquisição de obrar ou documentos para o acervo; fazer a classificação e catalogação de livros; restaurar e enca-
dernar material danificado ou rasurado; digitalizar materiais; manter a organização do acervo, localizar obras e documen-
tos; executar pesquisas e levantamentos bibliográficos; fazer o registro de materiais bibliográficos e não bibliográficos, 
dar baixa na saída de materiais de acervo, conferir materiais adquiridos e cuidar do arquivamento das faturas de compra 
de publicações; divulgar materiais promocionais e eventos culturais; monitorar visitas à biblioteca; controlar agenda de 
eventos e cursos; controlar doação de documentos; inventariar acervo.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Nível Médio Completo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manter-se atualizado; demonstrar iniciativa; habilidade no trato com o público; 
trabalhar em equipe; capacidade de comunicação; senso de organização; pró-atividade; habilidade de 
informática; agir com ética.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Iniciativa para resolver pequenos problemas do cotidiano; respeito às regras simples de 
convívio social; valorização do diálogo como forma de lidar com conflitos.

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

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

CARREIRA: III

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

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

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

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade 
formal, comprovação de treinamento na área mediante certificado, conhecimentos específicos na área, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais.

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Utilizar equipamentos; manejar instrumentos; selecionar materiais; demonstrar 
capacidade de operar computadores (informática); manipular materiais; delegar funções ao pessoal auxiliar; 
participar de eventos institucionais; participar de eventos científicos; demonstrar coordenação motora fina; 
demonstrar senso estético; prestar primeiros socorros; demonstrar capacidade de concentração; demonstrar 
percepção visual e táctil; cuidar da higiene e aparência pessoal; participar de pesquisas de novos materiais e 
equipamentos; e demonstrar capacidade de abstrair o resultado.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas simples e repetitivas, executadas mecanicamente ou segundo instruções 
pormenorizadas. Pouco julgamento individual é exercido já que são bastante padronizados os métodos de 
trabalho.
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RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Os materiais de trabalhos de valor 
médio e de fácil reposição.

CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR

CARREIRA: III

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

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

Coordenar e executar as tarefas decorrentes dos encargos da Secretaria; organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo 
escolar e o registro de assentamento dos alunos, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e 
regularidade da vida escolar do aluno e a autenticidade dos documentos escolares; organizar e manter em dia a coletânea 
de leis, regulamentos, diretrizes, portarias, circulares, resoluções e demais documentos; redigir a correspondência que 
lhe for confiada, lavrar atas e termos, nos livros próprios; rever todo o expediente a ser submetido ao despacho do Dire-
tor; elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades superiores; apresentar ao Diretor, em tempo 
hábil, todos os documentos que devem ser assinados; coordenar e supervisionar as atividades referentes à matrícula, 
transferência, adaptação e conclusão de curso; zelar pelo uso adequado e conservação dos bens matérias distribuídos à 
Secretaria; manter sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço; manter contatos internos e externos, visando prestar e 
obter informações; executar tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSITO DO CARGO: Ensino Médio Completo, conhecimentos básicos de informática e conhecimentos es-
pecíficos da área.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

CONDIÇÕES PESSOAIS: Capacidade de comunicação oral e escrita, demonstrar desempenho em informática, 
cultivar a ética profissional e a honestidade, demonstrar iniciativa, solidariedade e responsabilidade, ser 
assíduo, pontual e saber trabalhar em equipe.

CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Responsabilizar-se pelo registro, guarda, arquivo, conservação 
e expedição de documentos escolares na área de sua competência, secretariar as reuniões no âmbito da 
escola; trabalhar com eficiência, reduzindo desperdício; compreender o alcance da informática e dominar os 
conhecimentos básicos e necessários ao desempenho de suas funções.

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

CARGO: BERÇARISTA

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Educa e cuida de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos; propicia situações de cuidados, brinca-
deiras e aprendizagens orientadas de forma integrada; planeja suas atividades e acompanha o desempenho das crianças, 
valorizando e ajudando no desenvolvimento de suas capacidades.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de 
experiências educativas e sociais variadas; propiciar situações de conversa, brincadeiras e de aprendizagens 
orientadas que garantam a troca entre as crianças; prestar atenção e valorizar o choro de um bebê e responder 
a ele com cuidado; realizar brincadeiras, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 
necessidades; compreender o que acontece com as famílias das crianças, entender seus valores ligados a 
procedimentos disciplinares e hábitos de higiene; estar comprometido com o outro, com sua singularidade, 
ser solidário com suas necessidades; organizar o seu trabalho, comunicar-se, participar de reuniões com 
demais profissionais da escola.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Ensino Fundamental Completo, conhecimentos específicos da Lei nº 8.069/90 e de-
mais conhecimentos exigidos pela legislação.

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência anterior para o exercício deste cargo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Iniciativa para resolver pequenos problemas do cotidiano, pedindo ajuda se 
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necessário; identificação progressiva de algumas singularidades próprias e das pessoas com as quais convive 
no seu cotidiano em situações de interação; respeito às regras simples do convívio social; valorização do 
dialogo como uma forma de lidar com os conflitos.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar criatividade, atualização, paciência, senso de organização, afetividade, 
sensibilidade, trabalhar em equipe, contornar situações adversas, demonstrar capacidade de observação, 
autocontrole, participar de eventos de qualificação profissional e servir como referencial de conduta.

CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Trabalha em instituição de ensino, auxiliando os trabalhos de sala de aula, em 
ambientes fechados e abertos, no período diurno, bem como nos cuidados de crianças de 0 a 3 anos de idade.

RESPONSABILIDADES PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: CUIDADOR SOCIAL

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar na coordenação e funcionamento das atividades da Casa Lar.

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Organizar as atividades do estabelecimento e da sua avaliação continuada; assegurar a co-
municação e fluxo de informações entre o estabelecimento e os demais setores competentes; auxiliar no trabalho da equi-
pe técnica, monitorando a higiene das crianças, a qualidade no serviço nutricional, a correta aplicação de medicamentos; 
manter estreito relacionamento com o conselho municipal de direitos da criança e adolescente e conselho tutelar; zelar 
pela manutenção do relacionamento dos acolhidos com os familiares; atender as solicitações, demandas e cronogramas 
estabelecidos, em sua área, pelo responsável hierárquico; cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; cuida-
dos com a moradia (preparação dos alimentos, dentre outros); organização de fotografias e registros individuais sobre o 
desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; organização do ambiente 
(espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente); auxílio à criança e ao 
adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da identidade; acompanha-
mento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano quando se mostrar necessário e pertinente, 
um profissional de nível superior (psicólogo ou assistente social) deverá também participar deste acompanhamento; apoio 
na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um pro-
fissional de nível superior; e exercer outras atribuições correlatas e afins.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir no mínimo o Ensino Fundamental Com-
pleto e demonstrar conhecimento sobre a Lei nº 8.069 e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva, demonstrar rapidez de percepção, manifestar tolerância, ma-
nifestar altruísmo, lidar com situações adversas, trabalhar em equipe, manifestar empatia, demonstrar capacidade de 
liderança, tomar decisões, demonstrar imparcialidade de julgamento, adequar linguagem, preservar sigilo, organizar o 
trabalho, administrar o tempo, expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demons-
trar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, com 
isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos 
técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.

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

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

CARGO: ESCRITURÁRIO

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas administrativas, recursos 
humanos e finanças, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços, envolvendo cálculos e interpreta-
ções com grau médio de complexidade. Tratam de documentos, cumprindo todo o procedimento necessário referente ao 
mesmo.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logís-
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tica; atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratar de documen-
tos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente ao mesmo; preparar relatórios e planilhas e executar 
serviços gerais de escritório.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade 
formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe, relacionar-se com flexibilidade; 
demonstrar capacidade de organização. Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com 
os colegas de trabalho; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade de redação; demonstrar precisão de 
linguagem.

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

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

CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; 
atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Tratar documentos: registrar a entrada e saída de documentos; triar e distribuir docu-
mentos; conferir dados e datas;verificardocumentosconformenormas;conferirnotasfiscaisefaturasde pagamentos;identifi-
carirregularidadesnosdocumentos;conferircálculos;submeter pareceres para apreciação da chefia; classificar documentos, 
segundo critérios pré-estabelecidos; arquivardocumentos conforme procedimentos.B - Preencher documentos: digitar 
textos e planilhas; preencher formulários.C - Preparar relatórios formulários e planilhas: coletar dados; elaborar pla-
nilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; elaborar correspondência; 
dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos.D - Acompanhar processos administrativos: verificar pra-
zos estabelecidos; localizar processos; encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; convalidar publicação de atos; 
expedir ofícios e memorandos.E - Atender usuários no local ou à distância:fornecer informações; identificar natureza 
das solicitações dos usuários; atender fornecedores.F - Executar rotinas de apoio na área de recursos humanos: 
executar procedimentos de recrutamento e seleção; dar suporte administrativo à área de treinamento e desenvolvimento; 
orientar servidores sobre direitos e deveres; controlar frequência e deslocamentos dos servidores; atuar na elaboração da 
folha de pagamento; controlar recepção e distribuição de benefícios; atualizar dados dos servidores.G - Executar rotinas 
de apoio na área de materiais, patrimônio e logística: controlar material de expediente; levantar a necessidade de 
material; requisitar materiais; solicitar compra de material; conferir material solicitado; providenciar devolução de ma-
terial fora de especificação; distribuir material de expediente; controlar expedição de malotes e recebimentos; controlar 
execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); pesquisar preços.H - Executar rotinas de apoio na área 
orçamentária e financeira: preparar minutas de contratos e convênios; digitar notas de lançamentos contábeis; efetuar 
cálculos; emitir cartas convite e editais nos processos de compras e serviços. I - Serviços gerais: participar da elaboração 
de projetos referentes a melhoria dos serviços da instituição; coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar 
organogramas, fluxogramas e cronogramas; atualizar dados para a elaboração de planos e projetos;secretariar reuniões 
e outros eventos, redigindo atas, memorandos, portarias, ofícios e outros documentos utilizando redação oficial, utilizar 
recursos de informática, executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos na área, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas 
de trabalho. Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir 
atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar 
disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade 
avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-
se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, 
demonstrar capacidade de comunicação, dominar a legislação, demonstrar segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas variadas e algumas complexas que exigem planejamento, organização e coorde-
nação cuidadosos para a obtenção de resultados. Vários problemas originais se apresentam, tanto nos detalhes, como no 
conteúdo geral.
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RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: AGENTE DE ARRECADAÇÃO

CARREIRA: VII

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

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

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

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos básicos de infor-
mática, conhecimento específicos da área e demais exigências legais. Para exercício da ocupação, exige-se a Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH, categoria AB.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas 
de trabalho. Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir 
atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar 
disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade 
avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética 
profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade 
sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a legislação, demonstrar segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas variadas e algumas complexas que exigem planejamento, organização e coorde-
nação cuidadosos para a obtenção de resultados. Vários problemas originais se apresentam, tanto nos detalhes, como no 
conteúdo geral.

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

CARGO: AGENTE FISCAL

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: os ocupantes têm como atribuições as atividades de orientação e fiscalização de obras 
e de posturas municipais, em obediência aos códigos correspondentes, orientando os contribuintes quanto 
ao cumprimento da legislação.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Autuar infratores: Intimar infrator, notificar o infrator, advertir o infrator, multar infra-
tores, interditar estabelecimentos e atividades, embargar obras, aplicar auto de demolição; fiscalizar as condições legais 
de funcionamento e as condições higiênicas dos mercados e feiras; fiscalizar o cumprimento da obediência às posturas 
municipais, referentes ao funcionamento do comércio, indústria e domicílios particulares; B - Analisar tecnicamente 
projetos e processos: comparar a construção com o projeto aprovado pela Prefeitura, analisar projetos, analisar o pro-
cesso de licenciamento, elaborar relatórios técnicos, elaborar laudos técnicos, elaborar exigências técnicas, elaborar pare-
ceres técnicos, analisar recursos de autuação, participar de reuniões técnicas; C - Controlar documentos e processos 
administrativos: Preencher autos de infração, emitir termos, emitir notificações, emitir autorizações, emitir intimações, 
emitir licenças, emitir ofícios, controlar fluxo de documentação, controlar prazos, preencher relatórios administrativos; 
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D - Emitir solicitações: Solicitar mandado de busca e apreensão, formalizar proposta de embargo, interdição e multa, 
solicitar a expedição de auto pela polícia, registrar denúncias; E - Gerenciar as atividades de fiscalização: Distribuir 
tarefas, programar trabalhos, coordenar equipes, gerenciar recursos humanos e materiais, encaminhar denúncias, enca-
minhar documentos aos órgãos competentes, encaminhar documentos para supervisão, planejar operações; orientar os 
contribuintes quanto ao cumprimento da legislação referentes aos Códigos de Obras e de Postura; vistoriar obras, verifi-
cando se as mesmas encontram-se devidamente licenciadas e obedecendo a legislação aplicável.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos básicos de informá-
tica, conhecimentos específicos da área e demais exigências legais. Para o exercício da ocupação exige-se CNH categoria 
AB.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas 
de trabalho. Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir 
atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar 
disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade 
avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética 
profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade 
sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a legislação, demonstrar 
segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O 
ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados à chefia para 
uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos e materiais, 
podendo provocar perdas decorrentes de descuido.

CARGO: AGENTE FISCAL DE SAÚDE SANITÁRIA

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: os ocupantes têm como atribuições controlar e fiscalizar procedimentos, ambientes de 
trabalho, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Autuar infratores: Intimar infrator, notificar o infrator, advertir o infrator, multar infra-
tores, interditar estabelecimentos e atividades, embargar obras, aplicar auto de demolição; fiscalizar as condições legais 
de funcionamento e as condições higiênicas dos mercados, feiras, industrias e estabelecimentos comerciais; fiscalizar 
o cumprimento da obediência às posturas municipais, referentes ao funcionamento do comércio, indústria e domicílios 
particulares; B - Analisar tecnicamente projetos e processos: comparar a construção com o projeto aprovado pela 
Prefeitura, analisar projetos, analisar o processo de licenciamento, elaborar relatórios técnicos, elaborar laudos técnicos, 
elaborar exigências técnicas, elaborar pareceres técnicos, analisar recursos de autuação, participar de reuniões técnicas; 
C - Controlar documentos e processos administrativos: Preencher autos de infração, emitir termos, emitir notifi-
cações, emitir autorizações, emitir intimações, emitir licenças, emitir ofícios, controlar fluxo de documentação, controlar 
prazos, preencher relatórios administrativos; D - Emitir solicitações: Solicitar mandado de busca e apreensão, formali-
zar proposta de embargo, interdição e multa, solicitar a expedição de auto pela polícia, registrar denúncias; E- Gerenciar 
as atividades de fiscalização: Distribuir tarefas, programar trabalhos, coordenar equipes, gerenciar recursos humanos 
e materiais, encaminhar denúncias, encaminhar documentos aos órgãos competentes, encaminhar documentos para su-
pervisão, planejar operações; orientar os contribuintes quanto ao cumprimento da legislação referentes aos Códigos de 
Obras e de Postura; vistoriar obras, verificando se as mesmas encontram-se devidamente licenciadas e obedecendo à 
legislação aplicável.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos na área, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. Para o exercício da ocupação exige-seCNH categoria 
“AB”.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas 
de trabalho. Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir 
atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar 
disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade 
avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética 
profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade 
sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a legislação, demonstrar 
segurança.
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JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O 
ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados à chefia para 
uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos e materiais, 
podendo provocar perdas decorrentes de descuido.

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Orientam e fiscalizam as atividades e obras para preservação ambiental, por meio 
de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o 
cumprimento da legislação ambiental e promovem educação ambiental.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - fiscalizar atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saú-
de: investigar denúncias, constatar a veracidade da denúncia, levantar informações junto à comunidade local, da ocor-
rência, solicitar documentação ao fiscalizado, investigar o processo produtivo desde a matéria prima até a disposição final 
acionar órgãos técnicos competentes, coletar dados e informações técnicas, coletar material para análise, coletar produtos 
irregulares, enquadrar legalmente o caso em apuração, acompanhar o desembargo de obras e atividades, acompanhar 
a liberação de produtos e equipamentos, acompanhar termos de compromisso, participar de operações especiais (blitz), 
atender situações de emergência, tomar providências para minimizar impactos de acidentes ambientais; B - vistoriar 
locais, atividades e obras: verificar documentação do vistoriado, checar as informações do processo administrativo, 
verificar dados geográficos e cartográficos, verificar existência de irregularidades ambientais e sanitárias, verificar cum-
primento das exigências legais e técnicas, verificar equipamentos e sistemas de controle ambiental e sanitário, avaliar o 
impacto da atividade, verificar características organolépticas do produto, verificar aspectos físicos das instalações e/ou 
do local, verificar condições sanitárias do local e das instalações, verificar condições de trabalho (uso de equipamentos, 
etc), verificar a existência de nutricionistas nas indústrias/hospitais, verificar condições de saúde dos profissionais, para 
exercício da função, verificar o atendimento dos termos de compromisso; C - autuar infratores: intimar infrator, notifi-
car o infrator, advertir o infrator, multar infratores, apreender equipamentos/ instrumentos/ materiais / produtos, lacrar 
equipamentos quando usados em atividades irregulares, interditar estabelecimentos e atividades, embargar obras, aplicar 
auto de demolição, apreender produtos/subprodutos irregulares, inutilizar produtos/subprodutosirregulares, apreender 
animais quando em condições ilegais, nomear o fiel depositário, encaminhar os infratores às autoridades competentes, 
providenciar o processo para doação dos produtos apreendidos e a sua destinação, devolver equipamentos, instrumentos, 
materiais e produtos ao proprietário; D - analisar tecnicamente projetos e processos: analisar projetos analisar o 
processo de licenciamento, elaborar relatórios técnicos, elaborar laudos técnicos, elaborar exigências técnicas, elaborar 
pareceres técnicos, analisar recursos de autuação, elaborar contradita, enviar material para análise nos órgãos, compe-
tentes, participar de reuniões técnicas; E - orientar o público sobre saúde e meio ambiente: dar orientações técni-
cas aos interessados, promover educação sanitária e ambiental, orientar conselhos deliberativos municipais e regionais, 
promover cursos e treinamentos para capacitação de instituições; promover encontros, ministrar palestras, elaborar 
material didático; F - controlar documentos e processos administrativos: abrir processos, preencher autos de in-
fração, emitir termos, emitir notificações, emitir autorizações, emitir intimações, emitir licenças, emitir ofícios, controlar 
fluxo de documentação, preencher fichas cadastrais, preencher relatórios administrativos, solicitar mandado de busca e 
apreensão, formalizar proposta de embargo, interdição e multa, solicitar a expedição de auto de infração pela polícia, 
registrar denúncias; G - gerenciar as atividades de fiscalização: distribuir tarefas, programar trabalhos, coordenar 
equipes, gerenciar recursos humanos e materiais, administrar recursos financeiros, administrar manutenção de equipa-
mentos e instalações, encaminhar denúncias, encaminhar documentos aos órgãos competentes, encaminhar documentos 
para supervisão, planejar operações, fornecer suporte técnico à polícia florestal, solicitar apoio à polícia; H - demonstrar 
competências pessoais: administrar conflitos, manter auto-controle, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir 
atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, 
demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o 
tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identifi-
car-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade 
de comunicação, dominar a legislação, demonstrar segurança.

RECURSOS DE TRABALHO: EPI; equipamentos de avaliação de ruído e vibração; equipamentos de comunicação; equi-
pamentos de fotografia e filmagem; fita métrica/trena; GPS; kit de coleta para análise sanitária; lacres/etiquetas; moto-
cicleta e outros veículos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Meio Ambiente, conhecimentos especí-
ficos na área, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. Carteira Nacional de Habilitação - CNH, 
categoria “AB”.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas 
de trabalho. Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir 
atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar 
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disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade 
avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética 
profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade 
sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a legislação, demonstrar 
segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O 
ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados à chefia para 
uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos e materiais, 
podendo provocar perdas decorrentes de descuido.

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições os serviços referentes ao desenvolvimento 
agropecuário do Município. Prestam assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores 
sobre produção agropecuária, comercialização e procedimentos de bioseguridade. Executam projetos 
agropecuários em suas diversas etapas. Planejam atividades agropecuárias, verificando viabilidade econômica, 
condições edafoclimáticas e infraestrutura. Promovem organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizam 
produção agropecuária. Desenvolvem tecnologias adaptadas à produção agropecuária e podem disseminar 
produção orgânica.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Prestar assistência e consultoria técnica: Orientar na escolha do local para ati-
vidade agropecuária, orientar sobre preservação ambiental, orientar coleta de amostras para análises e exames, orien-
tar sobre preparo, correção e conservação de solo, orientar sobre época de plantio, tratos culturais e colheita, orien-
tar na definição e manejo de equipamentos, máquinas e implementos, orientar sobre uso de insumos agropecuários, 
orientar construções e instalações agropecuárias, orientar na escolha de espécies e cultivares, orientar sobre técnicas 
de plantio, orientar sobre tratamento da água a ser utilizada na produção agropecuária, orientar sobre formas e ma-
nejo de irrigação e drenagem, orientar manejo integrado de pragas e doenças, orientar sobre uso de equipamentos 
de proteção individual (EPI), orientar no beneficiamento de produtos agropecuários, orientar podas, raleios, desbrotas 
e desbastes, orientar sobre padrão de produção de sementes e mudas, orientar na legalização de empreendimentos 
agropecuários (agroindústria, aqüicultura e outros), orientar sobre técnicas de reprodução animal e vegetal, orientar 
escolha e manejo de pastagem e forrageiras, orientar alimentação e manejo de animais, orientar sobre formulações de 
rações, orientar manejo do desenvolvimento animal (cria, recria e terminação), orientar sobre pequenas intervenções 
cirúrgicas (castração, descórnia, corte de rabo e outras), orientar no controle de animais transmissores de doenças, 
orientar pré-abate (deslocamento, jejum, horário, quantidade de animal e outros), orientar na recuperação de áreas 
degradadas; B - Executar projetos agropecuários: Executar levantamento do custo-benefício para o produtor, 
verificar disponibilidade e qualidade da água a ser utilizada na produção agropecuária, coletar amostras 
para análise (sangue, solos, rações, plantas, forragens, cereais e outros), acompanhar construção de curva 
em nível, distribuir tarefas, interpretar análises de solo e resultados laboratoriais, prescrever receituário 
agrícola, regular máquinas e equipamentos, elaborar relatórios, laudos, pareceres, perícias e avaliações, 
coletar dados meteorológicos e dados experimentais, conduzir experimentos de pesquisa, levantar dados de 
pragas e doenças, supervisionar atividades agropecuárias; C - Planejar atividades agropecuárias: Verificar 
condições edafoclimáticas (solo, clima, água), levantar dados sobre a área a ser trabalhada (topografia, 
extensão e outros), verificar disponibilidade de mão-de-obra para atividade, elaborar projetos agropecuários, 
elaborar planta de construções rurais, elaborar orçamentos, definir cultivares, raças e espécies, planejar 
rotação de culturas; D -Promover organização, extensão e capacitação rural: Organizar reuniões com produtores, 
estimular participação de produtores em associações e grupos, orientar formação de associações e grupos de produtores, 
apresentar resultados de pesquisa em encontros e congressos da área agrícola e meios de comunicação, sistematizar 
informações sócio-econômicas da comunidade, preparar material de divulgação sobre questões técnicas, demonstrar téc-
nicas de cultivo e manejo de animais para produtores, ministrar treinamentos e cursos, divulgar cursos e eventos junto 
aos produtores, participar de eventos ligados à agropecuária; E - Fiscalizar produção agrícola: Fiscalizar produção de 
mudas e sementes, enviar amostras de produtos agropecuários para análises laboratoriais, classificar produtos vegetais, 
inspecionar sanidade de produtos agropecuários, fiscalizar vacinação de animais, fiscalizar venda e aplicação de agrotóxi-
cos, emitir documentos relativos à produção (sementes e mudas) e à defesa sanitária (animal e vegetal); F - Recomen-
dar procedimentos de biosseguridade: Recomendar quanto ao uso racional de agrotóxicos e medicamentos 
veterinários, recomendar sobre isolamento de área de produção e acesso de pessoas e animais, recomendar 
sobre destino de embalagens de agrotóxicos e medicamentos veterinários, sobre técnica de tríplice lavagem 
de embalagens de agrotóxicos, recomendar sobre técnica de quarentena de plantas e animais, recomendar 
sobre limpeza e desinfecção de máquinas, equipamentos e instalações, orientar destino de animais mortos, 
orientar manejo de dejetos e recomendar sobre técnica de vazio sanitário.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico Agrícola em nível médio, conhecimentos 
de informática e demais exigências legais. Para o exercício da ocupação, exige-se a Carteira Nacional de Ha-
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bilitação - CNH, categoria AB e inscrição no órgão de classe competente.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. A atualização dos técnicos é permanente, por meio de cur-
sos de curta duração.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Dar provas de pontualidade; demonstrar capacidade de adaptação; dar provas de 
moderação; demonstrar comprometimento; demonstrar assiduidade; demonstrar capacidade de autocrítica; 
demonstrar confiabilidade; demonstrar capacidade de organização; interagir socialmente; demonstrar 
autoconfiança; interagir com a comunidade e demonstrar percepção.

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

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

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas referentes à 
contabilidade financeira, orçamentária e patrimonial.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Distinguir os atos dos fatos administrativos; encaminhar os documentos aos setores com-
petentes; classificar documentos fiscais; codificar documentos contábeis; enviar documentos para serem arquivados; efe-
tuar lançamentos contábeis, fazer balancetes de verificação e analisar contas patrimoniais; executar, sob supervisão, os 
trabalhos de escrituração contábil; auxiliar na elaboração de escrituração analítica de atos e fatos contábeis, financeiros e 
orçamentários; organizar, elaborar e analisar prestações de contas; extrair, registrar e controlar empenhos, notas de caixa 
de recebimento e de notas de caixa de pagamento; auxiliar no controle dos suprimentos de fundos concedidos, efetuan-
do a baixa de responsabilidade quando da prestação de contas; auxiliar na conferência e classificação dos movimentos 
de Tesouraria; controlar, sob supervisão, verbas recebidas e aplicadas; conferir e classificar faturas; elaborar balancetes 
orçamentários e financeiros; auxiliar o Contador na elaboração do controle de custeio; executar serviços informatizados 
na área de contabilidade; elaborar relatórios de atividades desenvolvidas pelo órgão; auxiliar na elaboração do balanço 
geral do Município; auxiliar na elaboração de demonstrativos de fundos pendentes e concedidos; acompanhar a execução 
orçamentária das diversas unidades da Prefeitura, examinando empenhos em face da existência de saldos nas contas; 
proceder a análise econômico-financeira e patrimonial da Prefeitura; controlar os trabalhos de análise e conciliação de 
contas; acompanhar e controlar a aplicação dos recursos vinculados da Saúde e da Educação; controlar, com ajuda do De-
partamento de Recursos Humanos, o limite de gastos com pessoal; sugerir métodos e procedimentos que visem a melhor 
coordenação dos serviços contábeis; realizar atividades com vistas a suplementação de dotações orçamentárias; preparar 
relatórios para a Audiência Pública; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: O exercício dessas ocupações requer curso técnico 
em contabilidade (nível médio). Registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Conhecimentos de informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe, demonstrando flexibilidade, competência, raciocínio lógico; 
dominar informática, trabalhando com “software” específico de contabilidade; conhecer e interpretar a 
legislação; dominar grandezas numéricas; demonstrar dinamismo e postura profissional, apresentando-se 
com boa aparência; utilizar corretamente as ferramentas de trabalho; manter-se atualizado; transparecer objetividade e 
demonstrar segurança, organização, disciplina e criatividade; e aplicar a legislação relativa ao exercício da contabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente variadas em seus detalhes, executadas de forma padronizadas e 
que não impõem a menor dificuldade para o seu desempenho.

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

CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições elaborar desenhos técnicos, aplicados à 
engenharia e arquitetura. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro 
civil e/ou arquiteto e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o 
controle tecnológico de materiais e do solo.
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JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar desenhos de obras públicas, referentes a projetos de arquitetura; elaborar dese-
nhos de anteprojetos de urbanismo, obras e edificações; elaborar desenhos de projetos de instalações elétricas, hidráuli-
cas e esgotos sanitários; desenvolver planilhas de cálculo, locar obras, conferir cotas e medidas, acompanhar e elaborar 
o diário de obras e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em edificações, técnico em construção 
civil de várias modalidades, em nível médio, oferecidos pelas instituições de formação profissional e escolas 
técnicas, com registro no CREA. Conhecimentos de informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Realizar serviços de acordo com normas de higiene, saúde e segurança no 
trabalho, tomar decisões cabíveis às funções realizadas, utilizar legislação trabalhista, comunicar-se, trabalhar 
em equipe, prestar primeiros socorros, redigir documentos comerciais técnicos, manter-se atualizado e 
informado, agir com ética, solucionar problemas, demonstrar dinamismo e criatividade, conscientizar-se 
sobre questões ambientais, agir com liderança, demonstrar capacidade em negócios, demonstrar capacidade 
de relacionamento e avaliar produção e produtividade.

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

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

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros 
estabelecimentos de assistência médica. Executar sob supervisão direta, tarefas técnicas de enfermagem de 
interesse da Municipalidade, utilizando procedimentos específicos para proteção e recuperação dos pacientes.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar serviços em unidades de enfermagem, escolas, creches, locais de trabalho, comuni-
dades outros; separar preparos rol de roupas utilizadas nos consultórios e salas de curativos, providenciando sua remessa 
para a lavanderia; preparar e esterilizar material e instrumental, ambientes e equipamentos para permitir a realização de 
exames, tratamentos, intervenções e outros tipos de atendimento; atuar nos serviços burocráticos de enfermagem, tais 
como preencher fichas biomédicas registrar os atendimentos realizados, efetuar estatísticas periódicas dos assistidos e 
outros; efetuar coleta de material para exames de laboratório; prestar informações aos pacientes em caso de dúvidas; 
medir temperatura e pressão arterial; fazer curativos simples sem suturas, ferimentos e escoriações; fazer nebulização em 
paciente; ministrar medicamentos prescritos, por via oral, intramuscular, endovenosa e subcutânea; providenciar interna-
mento hospitalar; prestar socorro de urgência; tarar balança e pesar pacientes, anotando em seus respectivos prontuários 
para controle; requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos, quando necessário; fiscalizar a limpeza 
e arrumação do local de trabalho; dar plantão de enfermagem; participar de reuniões e grupos de trabalho; responsabili-
zar-se pelo controle e utilização de equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos colocados a sua disposição; 
prestar plantão de enfermagem em ambulância e Pronto-Atendimento - PA; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Enfermagem (nível médio). Registro 
no Conselho de Classe.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética; respeitar paciente; zelar pelo conforto de paciente; preservar 
integridade física de paciente; ouvir atentamente (saber ouvir); observar condições gerais de paciente; 
demonstrar compreensão; manter ambiente terapêutico; levar paciente à autossuficiência; manipular 
equipamentos; apoiar psicologicamente o paciente; calcular dosagem de medicamentos; participar em 
campanhas de saúde pública e incentivar continuidade de tratamento.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e algo variado, onde os métodos e procedimentos não 
se estendem as todas as fases do trabalho, exigindo do servidor julgamento e iniciativa estabelecer forma e 
execução de seu trabalho, que dependem da aprovação do seu imediato.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Equipamentos e instrumentos de trabalho são de valor material pequeno 
e de fácil reposição. O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou recursos e pode provocar 
perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operam sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o desempenho 
dos aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos de armazenamento de dados, registros de 
erros, consumo da unidade central de processamento (CPU), recursos de rede e disponibilidade dos aplicativos. 
Asseguram o funcionamento do hardware e do software; garantem a segurança das informações, por meio de 
cópias de segurança e armazenando-as em local prescrito, verificando acesso lógico de usuário e destruindo 
informações sigilosas descartadas. Atendem usuários, orientando-os na utilização de hardware e software; inspecio-
nam o ambiente físico para segurança no trabalho.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Monitorar sistemas: Monitorar recursos de rede, monitorar recursos de entrada e 
saída de dados, monitorar recursos de armazenamento de dados, monitorar disponibilidade de aplicativos, monitorar de-
sempenho de aplicativos, monitorar registros de erros, monitorar consumo de CPU; B - Administrar processamento 
de dados:Administrar cronograma de atividades planejadas, administrar schedule (agenda de tarefas), otimizar recursos 
disponíveis, administrar tarefas, providenciar correção de erros de tarefas; C -Assegurar funcionamento do hardware 
e software: Inicializar e desativar sistemas e aplicativos, configurar e reconfigurar hardware, realizar limpezas periódicas 
em equipamentos, alimentar equipamentos com suprimentos, supervisionar linha de transmissão, identificar falhas em 
hardware e software, sanar pequenas falhas de hardware, requisitar manutenção preventiva e corretiva de hardware e 
software, efetuar controle de peças e suprimentos, assegurar funcionamento de equipamento reserva (standby), acionar 
equipamentos reserva; D - Garantir segurança das informações: Fazer cópias de segurança (backup), guardar 
cópia de segurança em local prescrito; fazer rodízio de mídias; verificar acesso lógico do usuário, destruir 
informações sigilosas descartadas; E - Atender cliente e usuário: Disponibilizar recursos operacionais, 
planejar atendimento a cliente e usuário, orientar cliente e usuário na utilização de hardware e software, 
executar checagem inicial de solicitação, conduzir solicitação de suporte, reparar arquivos, reprocessar 
tarefas de acordo com solicitação, recuperar arquivos, programas e relatórios, transferir arquivos, programas 
e relatórios; F - Inspecionar ambiente físico de trabalho: Controlar acesso de pessoas não autorizadas, sugerir 
mudanças na disposição de equipamentos, verificar temperatura e umidade local, verificar equipamentos de 
energia, checar sistema de detecção de incêndio, checar iluminação de emergência, organizar cabeamento.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Informática ou similar de Nível 
Médio ou pós médio. Saber operar plataformas de grande porte (mainframe).

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar disponibilidade; demonstrar iniciativa; administrar o tempo; 
demonstrar atenção difusa; demonstrar organização; demonstrar autocontrole; agir com objetividade; 
interpretar leitura técnica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem 
a menor dificuldade para o seu desempenho.

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

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes dos cargos participam da elaboração e programam política de saúde e segurança 
no trabalho (SST); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, 
acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; 
participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e proces-
sos de trabalho; gerenciam documentação de SST; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção 
e controle.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Elaborar e participar da elaboração da política do SST: Planejar a política de 
saúde e segurança do trabalho, identificar a política administrativa da instituição, diagnosticar condições gerais da área 
de SST, analisar tecnicamente as condições ambientais de trabalho, comparar a situação atual com a legislação, avaliar 
e comparar os referenciais legais da política a ser implantada, mostrar o impacto econômico de implantação da polí-
tica, desenvolver sistema de gestão de SST, negociar a aplicabilidade da política, participar de reforma e elaboração 
de normas regulamentadoras; B - Implantar a política de SST: Divulgar a política na instituição ou empresa, 
administrar dificuldades de implantação, coordenar equipes multidisciplinares, acompanhar a implantação 
da política de SST, estabelecer programas, projetos e procedimentos de melhoria, elaborar e acompanhar 
programas preventivos e corretivos, desenvolver programas, projetos e procedimentos de melhoria, implantar 
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procedimentos técnicos e administrativos, emitir ordem de serviço, acompanhar ordem de serviço, promover 
ação conjunta com a área de saúde; C - Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área da SST: 
Avaliar o ambiente de trabalho, interpretar indicadores de eficiência e eficácia dos programas implantados, 
validar indicadores de eficiência e eficácia, avaliar as atividades da organização versus os programas oficiais 
de SST e outros, adequar a política de SST às disposições legais, identificar indicadores para replanejamento 
do sistema, adotar metodologia de pesquisas quantitativas e qualitativas, verificar o nível de atendimento 
e perspectivas de avanço, verificar implementação de ações preventivas e corretivas, avaliar o desempenho 
do sistema, estabelecer mecanismos de intervenção; D - Identificar variáveis de controle de doenças, aci-
dentes, qualidade de vida e meio ambiente: Utilizar metodologia científica para avaliação, realizar inspeção, 
realizar análise preliminar de risco, elaborar e participar de Laudos ambientais, estudar a relação entre as 
ocupações dos espaços físicos com o desenvolvimento sustentável, avaliar procedimentos de atendimentos 
emergenciais, participar do sistema de gestão ambiental, registrar procedimentos técnicos, supervisionar 
procedimentos técnicos, emitir parecer técnico; E - Desenvolver ações educativas na área de SST: Identificar 
as necessidades educativas em SST, promover ações educativas em SST, elaborar cronograma de ações 
educativas de segurança e saúde do trabalho, elaborar recursos e materiais didáticos de ações educativas 
de segurança e saúde, interagir com equipes multidisciplinares, disponibilizar material e recursos didáticos, 
disponibilizar material e recursos didáticos, formar multiplicadores, implementar intercâmbio entre técnicos 
de segurança do trabalho, difundir informações, utilizar métodos e técnicas de comunicação, avaliar ações 
educativas de segurança e saúde, participar dos programas de humanização do ambiente de trabalho, 
orientar órgãos públicos e comunidade para o atendimento de emergências ambientais, participar de 
ações emergenciais; F - Participar de perícias e fiscalizações: Elaborar laudos periciais, atuar como perito, 
interagir com os setores envolvidos, propor medidas e soluções, acompanhar processos nas diversas esferas 
judiciárias; G - Integrar processos de negociações:Orientar as partes em SST, utilizar o referencial legal, promover 
reuniões com as contratadas, exigir o cumprimento das cláusulas contratuais relativas à SST, assessorar nas negociações, 
elaborar cláusulas de SST para acordos e negociações coletivas; H - Participar da doação de tecnologias e proces-
sos de trabalho: Analisar a aplicação de tecnologia, avaliar impacto da adoção, estabelecer procedimentos 
seguros e saudáveis, inspecionar implantação, estabelecer formas de controle dos riscos associados, emitir 
parecer sobre equipamentos, máquinas e processos; I - Gerenciar documentos de SST: Elaborar manual do 
sistema de gestão de SST, elaborar normas de procedimentos técnicos e administrativos, produzir anexos de 
atualização, gerar relatórios de resultados, documentar procedimentos e normas de sistemas de segurança, 
controlar atualização de documentos, normas e legislação, revisar documentação de SST, atualizar registros, 
organizar banco de dados, alimentar rede de informações; J - Investigar acidentes: Selecionar metodologia para 
investigação de acidentes, analisar causas de acidentes, determinar causas de acidentes, determinar causas de acidentes, 
identificar perdas decorrentes do acidente, elaborar relatório de acidente de trabalho, propor recomendações técnicas e 
verificar a eficácia das recomendações.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico de Segurança no Trabalho de nível 
médio ou pós-médio. Conhecimentos específicos na área, conhecimentos de informática e demais exigências 
legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar capacidade de observação técnica, demonstrar ética, trabalhar em 
equipe, demonstrar capacidade de discernimento, administrar conflitos, demonstrar capacidade de negociação, 
tomar decisões, demonstrar visão sistêmica, demonstrar capacidade de comunicação, delegar atribuições e 
demonstrar atitude pró-ativa.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; organi-
zar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada embora utilize soluções originais 
para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ARQUITETO E URBANISTA

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições os serviços referentes à elaboração de projetos, 
à fiscalização e complementação de obras e arquitetura, obedecida a legislação urbanística vigente. Elaboram planos e 
projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, 
analisando dados e informações. Fiscalizam e executam obras e serviços.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Elaborar planos, programas e projetos: Identificar necessidades da Administração 
Pública; coletar informações e dados; analisar dados e informações; elaborar diagnóstico; buscar um conceito arquitetô-
nico compatível com a demanda; definir conceito projetual; elaborar metodologia; pré-dimensionar o empreendimento 
proposto; elaborar estudos preliminares e alternativas; compatibilizar projetos complementares; definir técnicas; definir 
materiais; elaborar planos diretores e setoriais; elaborar o detalhamento técnico construtivo; elaborar orçamento do pro-
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jeto; buscar aprovação do projeto junto aos órgãos competentes; emitir o registro de responsabilidade técnica (RRT) do 
serviço elaborado; B - Fiscalizar e Gerenciar a execução de obras e serviços: Assegurar fidelidade quanto ao projeto, 
fiscalizar obras e serviços quanto ao andamento físico, financeiro e legal, monitorar controle de qualidade dos materiais e 
serviços, ajustar projeto a imprevistos; preparar cronograma físico e financeiro, elaborar o caderno de encargos, cumprir 
exigências legais de garantia dos serviços prestados, implementar parâmetros de segurança, acompanhar execução de 
serviços específicos, aprovar os materiais e sistemas envolvidos na obra, efetuar medições do serviço executado, aprovar 
os serviços executados, entregar a obra executada, executar reparos e serviços de garantia da obra; C - Prestar servi-
ços de consultoria e assessoria: Avaliar métodos e soluções técnicas, promover integração entre comunidade e planos, 
programas e projetos, elaborar laudos, perícias e pareceres técnicos; realizar estudo de pós-ocupação, coordenar equipes 
de planos, programas e projetos;D - Desenvolver estudos de viabilidade: Analisar documentação do empreendimento 
proposto, verificar adequação do projeto à legislação, condições ambientais e institucionais, avaliar alternativas de implan-
tação do projeto identificar alternativas de operacionalização, identificar alternativas de financiamento, elaborar relatórios 
conclusivos de viabilidade; F - Estabelecer políticas de gestão: Estabelecer diretrizes para legislação urbanística, es-
tabelecer diretrizes para preservação do patrimônio histórico e cultural, monitorar implementação de programas, planos 
e projetos arquitetônicos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior completo em Arquitetura e 
Urbanismo com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Complementam a 
escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar capacidade de síntese; expressar idéias graficamente; transmitir seguran-
ça; dar prova de percepção espacial; manifestar criatividade; gerenciar informações e atividades diversas; demonstrar 
sensibilidade estética; manifestar comprometimento social; atuar em equipes multidisciplinares; administrar conflitos e 
assegurar a qualidade dos serviços.

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

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

CARREIRA: VIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições as atividades que auxiliem os indivíduos, os grupos 
e as comunidades a usarem as suas próprias iniciativas no sentido de um maior ajuste entre as necessidades do homem 
e seu meio ambiente.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam 
do âmbito de atuação do Serviço Social e do CRAS com participação da sociedade civil, pesquisar a origem e natu-
reza dos problemas, examinando, mediante entrevistas, visitas domiciliares ou outros métodos: o ambiente, as particu-
laridades de indivíduos ou grupos; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar 
recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos, assim como encaminhar providencias e 
prestar orientação social a indivíduos, grupos e a população; acompanhar a evolução dos atendimentos nos casos em que 
se fizer necessário; fazer os levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional de interesse social; 
Atuar articulado as outras políticas públicas setoriais; realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de be-
nefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades; 
coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço 
Social; elaborar relatórios e mapas estatísticos sobre as suas atividades; planejar, organizar e administrar programas e 
projetos em Unidade de Serviço Social; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre 
a matéria de Serviço Social; Participar na organização, coordenação e realização de conferências Municipais de Assistência 
Social e afins; prestar assessoria aos conselhos, na perspectiva do fortalecimento do controle democrático e ampliação na 
participação de usuários e ou trabalhadores; executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior completo em Serviço Social e registro 
no Conselho de Classe.

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética profissional; manter-se atualizado; ouvir atentamente (saber ouvir); 
demonstrar bom senso; demonstrar sensibilidade; contornar situações adversas; trabalhar em equipe; manter-se im-
parcial; demonstrar auto-controle; lidar com estresse; demonstrar discrição; manter-se disciplinado; manter-se firme; 
demonstrar persistência; mediar conflitos; participar de grupos de estudo; demonstrar sensibilidade política; estimular a 
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criação de novos recursos; respeitar as diversidades étnicas, culturais, de gênero, de credo, de opção sexual, etc; demons-
trar criatividade; manter o sigilo profissional; manter-se flexível e demonstrar ousadia.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas variadas e algumas complexas que exigem planejamento, organização, 
coordenação e cuidados para a obtenção de resultados. Vários problemas originais se apresentam, tanto nos 
detalhes, como no conteúdo geral.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de orientação e execução de atividades 
fiscalizadoras sobre as operações contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e outras em 
defesa do erário e dos interesses do Município. Executar atividades operacionais de natureza técnica e de 
natureza administrativa, observada a sua área de formação, no desempenho do controle das finanças públicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Levantar dados e informações diversas, avaliando-os e elaborando relatórios com suges-
tões e recomendações, para assegurar o atendimento dos aspectos legais e normativos; comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentárias, financeiras, patrimoniais e operacionais do Poder 
Executivo; zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral, acom-
panhando especialmente a admissão de pessoal, contratos e licitações promovidas pelo Poder Executivo; priorizar as ati-
vidades de caráter preventivo; avaliar os procedimentos e/ou rotinas dos controles existentes; recomendar medidas para 
o cumprimento de normas legais e técnicas; zelar pela observância dos limites de gastos totais do Poder Executivo; su-
pervisionar as medidas adotadas pelo Prefeito Municipal, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, 
caso necessário, nos termos da Lei Complementar N.º 101/2000; executar os serviços de desenvolvimento de métodos e 
rotinas objetivando a otimização dos serviços a cargo do Sistema do Controle Interno; produzir, sempre que requisitados, 
relatórios destinados a subsidiar a ação e gestão do Prefeito e dos responsáveis pela administração de unidades do Poder 
Executivo, inclusive a Administração Direta e Indireta; participar de processos de expansão de informatização do Poder 
Executivo, com vistas a proceder a otimização das atividades prestadas pelo sistema de controle interno; realizar treina-
mentos dos servidores integrantes do sistema de controle interno, bem como, a disseminação de informações técnicas e 
legislativas; recomendar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; propor ao Prefeito Municipal, instruções norma-
tivas que busquem estabelecer padronização de procedimentos pelas unidades administrativas, concernentes à ação do 
sistema de controle interno; fornecer informações de interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos 
da Controladoria, mediante requisição oficial; realizar vistorias, com o objetivo de esclarecer ou oferecer elementos de 
prova sobre fatos e matérias sujeitos à ação do Controle Interno; elaborar relatório de auditorias ou vistorias realizadas e 
executar diligência interna e externa necessárias à instrução de processos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade superior em 
Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito, demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, fi-
nanceira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a 
atividade de auditoria e demais exigências legais e conhecimentos em informática.

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; demonstrar capacidade de 
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo, organizar o 
trabalho, administrar o tempo, expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demons-
trar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, com 
isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos 
técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.

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

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

CARGO: AUDITOR CONTÁBIL DE CONTROLE INTERNO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de orientação e execução de atividades 
fiscalizadoras sobre as operações contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e outras em 
defesa do erário e dos interesses do Município. Executar atividades operacionais de natureza técnica e de 
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natureza administrativa, observada a sua área de formação, no desempenho do controle das finanças públicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Levantar dados e informações diversas, avaliando-os e elaborando relatórios com suges-
tões e recomendações, para assegurar o atendimento dos aspectos legais e normativos; comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentárias, financeiras, patrimoniais e operacionais do Poder 
Executivo; zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral, acom-
panhando especialmente a admissão de pessoal, contratos e licitações promovidas pelo Poder Executivo; priorizar as ati-
vidades de caráter preventivo; avaliar os procedimentos e/ou rotinas dos controles existentes; recomendar medidas para 
o cumprimento de normas legais e técnicas; zelar pela observância dos limites de gastos totais do Poder Executivo; su-
pervisionar as medidas adotadas pelo Prefeito Municipal, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, 
caso necessário, nos termos da Lei Complementar N.º 101/2000; executar os serviços de desenvolvimento de métodos e 
rotinas objetivando a otimização dos serviços a cargo do Sistema do Controle Interno; produzir, sempre que requisitados, 
relatórios destinados a subsidiar a ação e gestão do Prefeito e dos responsáveis pela administração de unidades do Poder 
Executivo, inclusive a Administração Direta e Indireta; participar de processos de expansão de informatização do Poder 
Executivo, com vistas a proceder a otimização das atividades prestadas pelo sistema de controle interno; realizar treina-
mentos dos servidores integrantes do sistema de controle interno, bem como, a disseminação de informações técnicas e 
legislativas; recomendar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; propor ao Prefeito Municipal, instruções norma-
tivas que busquem estabelecer padronização de procedimentos pelas unidades administrativas, concernentes à ação do 
sistema de controle interno; fornecer informações de interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos 
da Controladoria, mediante requisição oficial; realizar vistorias, com o objetivo de esclarecer ou oferecer elementos de 
prova sobre fatos e matérias sujeitos à ação do Controle Interno; elaborar relatório de auditorias ou vistorias realizadas e 
executar diligência interna e externa necessárias à instrução de processos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade superior em Ciên-
cias Contábeis com inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamen-
tária, financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno 
e a atividade de auditoria e conhecimentos de informática e demais exigências legais.

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; demonstrar capacidade de 
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo, organizar o 
trabalho, administrar o tempo, expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demons-
trar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, com 
isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos 
técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.

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

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

CARGO: BIÓLOGO

CARREIRA: VIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na 
área de biologia, biologia molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariar biodiversidade; orga-
nizar coleções biológicas; manejar recursos naturais; desenvolver atividades de educação ambiental; realizar diagnósticos 
biológicos, moleculares e ambientais, além de análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Realizar trabalhos 
científicos de pesquisas, estudos e orientação nas diversas áreas das Ciências Biológicas. Elaboram documentação técnica 
e científica e podem prestar assistência e consultoria técnicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar atividades técnico-científicos de grau superior, de grande complexidade, que en-
volvem: ensino, planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com estudos, pesquisas, 
projetos, consultorias, emissão de laudos e pareceres técnicos e assessoramento técnico-científico nas áreas das ciências 
biológicas; realizar e efetuar estudos e experiências relativos ao manejo dos recursos naturais e à recuperação de ambien-
tes degradados; manejar recursos florestais, pesqueiros e hídricos e estabelecer medidas de conservação desses recur-
sos; propor e orientar o uso de meios de controle biológico, visando a defesa e o equilíbrio do meio ambiente; pesquisar 
a adaptação dos vegetais aos ecossistemas do meio urbano; proceder levantamento das espécies vegetais existentes na 
arborização pública na cidade, classificando-as cientificamente; pesquisar e identificar as espécies mais adequadas a repo-
voamentos e reflorestamentos; planejar, orientar e executar recolhimento de dados e amostras de material para estudo; 
avaliação de impactos ambientais, valoração de danos ambientais, legislação ambiental, conservação de recursos natu-
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rais; realizar perícias e emitir laudos técnicos; responsabilizar-se por equipes auxiliares à execução das atividades próprias 
do cargo; prestar assessoria e elaborar documentação técnica rotineira: pareceres, laudos, atestados para o licenciamento 
ambiental e registros legais; participar de programa de treinamento, quando convocado; responder tecnicamente elas 
funções de biologia perante os órgãos fiscalizadores; dirigir e conservar veículo, executar tarefas complementares e afins 
relacionadas à conservação, preservação, erradicação, manejo e melhoramento de organismos e do meio ambiente e à 
educação ambiental, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Biológicas, 
registro no Conselho Regional de Biologia (CRBIO). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais.

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.

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

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: CIRURGIÃO-DENTISTA

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de atividades relacionadas com a 
etiologia, patologia, terapêutica e biologia bucodentais, tendo em vista a clínica geral, a perícia odontológica para fins 
administrativos e jurídicos legais.

JORNADA DE TRABALHO: 24 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Diagnosticar e determinar o tratamento; fazer uso dos medicamentos que 
combatem as afecções da boca; fazer clínica buco-dentária considerando: limpeza de dentes, avulsão de 
tártaro, radiografias e respectivos diagnósticos; fazer cirurgia plástica e prótese buco-dentária; fazer clínica 
odontopediátrica; proceder a estudos e pesquisas sobre prevenção da cárie dentária, sua profilaxia dando 
a consequente assistência, através de visitas às escolas, hospitais e outras entidades de âmbito municipal; 
executar perícias odonto-legais; planejar, dirigir e participar das campanhas odontológicas, para prevenção 
de cáries, aplicação de flúor, explicação técnica de escovação, etc.; elaborar relatórios periódicos e fornecer 
dados estatísticos de suas atividades; prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de 
relatórios, dentre outros, quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

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

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar paciência; evidenciar habilidade manual; cultivar senso estético; demonstrar 
bom senso; demonstrar equilíbrio emocional; evidenciar criatividade; demonstrar sensibilidade, demonstrar equilíbrio 
frente a situações imprevistas e evidenciar organização.

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

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: CONTADOR

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas referentes à contabilidade 
financeira, orçamentária, patrimonial e auditorias.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar a escrituração de operações contábeis; elaborar demonstrativos de bens, 
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coisas, direitos e obrigações da municipalidade; controlar verbas recebidas e aplicadas; elaborar planos de 
contas orçamentárias e outros relatórios financeiros; examinar empenhos, verificando a disponibilidade 
orçamentária e financeira, classificando a despesa em elemento próprio; elaborar demonstrativos de despesas 
de custeio, por unidade orçamentária; propor normas internas contábeis; assinar atos e fatos contábeis; 
organizar dados para a proposta orçamentária e apresentar a sua versão final a cada ano contendo todos os 
relatórios e anexos exigidos pela Lei Complementar 101/2000; acompanhar e fiscalizar execução orçamentária, 
financeira e patrimonial mensalmente; elaborar o Balanço Geral anual com todos os anexos, demonstrativos 
e relatórios gerenciais exigidos pela Legislação em vigor; elaborar e acompanhar a divulgação na forma 
da Lei dos relatórios resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal, exigidos pela Lei Complementar 
101/2000; preparar os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000, para realização de audiência 
pública, conforme definido na mesma Lei; acompanhar o cumprimento por parte do município dos diversos 
limites estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000; assessorar a autoridade superior sobre assuntos 
referentes a finanças, contabilidade e execução orçamentária; orientar tecnicamente os auxiliares nos 
assuntos contábeis; dar pareceres em assuntos de sua especialidade; executar serviço de auditoria interna; 
executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Contábeis, 
registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional deseu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. Demonstrar conheci-
mentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilida-
de. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar 
conhecimento de outras línguas. Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, 
organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora 
utilize soluções originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ENFERMEIRO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Promover a recuperação da saúde do paciente nos hospitais, nas clínicas, em postos de saúde 
ou mesmo na casa do doente, desenvolvendo prevenção de doenças, participando de projetos de saúde pública. Prestam 
assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, hospitais, ambulatórios, transportes aéreos, navios, postos de saúde e 
em domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações; coordenam e auditam 
serviços de enfermagem, programam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Podem realizar pesquisas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Organizar e dirigir os serviços de enfermagem de hospitais, clínica e postos 
de saúde; acompanhar o trabalho dos técnicos e auxiliares nos setores de enfermagem; atuar no controle 
de qualidade dos equipamentos e materiais hospitalares; organizar e supervisionar os centros cirúrgicos, 
cuidando para que todos os instrumentos à cirurgia estejam em ordem; acompanhar paciente da gestação ao 
parto e amamentação; trabalhar em programas de planejamento familiar dando assistência e orientação às famí-
lias necessitadas; cuidar de crianças e recém-nascidos em creches, hospitais e postos de saúde; executar programas de 
saúde da comunidade e de educação sanitária em centros de saúde e de ensino; prestar serviços de inspeção, fiscalização, 
capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior de Enfermagem e registro no Conselho 
Regional de Enfermagem.

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar flexibilidade e organização; autocontrole; adaptar-se às situações; observar 
com atenção e critério; cultivar a sensibilidade e demonstrar destreza manual.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas exigem do ocupante preparo para lidar com imprevisto e com situações 
em que a emoção será posta à prova.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Osmateriais de trabalhos são de 
valor médio e de fácil reposição.
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CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução, coordenação, acompa-
nhamento, fiscalização, avaliação e supervisão de projetos de engenharia ambiental, objetivando a redução do impacto 
de atividades industriais, urbanas e rurais no meio ambiente. Elaboram documentação técnica e científica. Podem prestar 
assistência e consultoria técnicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Planejar, coordenar, executar, elaborar, supervisionar e analisar projetos referentes à recu-
peração de danos ambientais e de prevenção de impactos as atividades industriais, urbanas e rurais no meio ambiente; 
monitorar a qualidade da água e fiscalizar a emissão de gases poluentes que prejudicam a qualidade do ar; elaborar e 
acompanhar projetos de gerenciamento de recursos hídricos, saneamento básico e tratamento de resíduos; realizar perí-
cias, prestar assessoria e elaborar e emitir laudos e pareceres sobre projetos para o licenciamento ambiental, atividades, 
análise de impacto referentes a sua área de atuação; desenvolver e executar projeto de recuperação de áreas poluídas e 
degradadas e a diminuição e o monitoramento dos processos e atividades causadores de impactos ambientais; elaborar 
propostas alternativas para tratamento de poluentes e para a utilização racional de recursos naturais; elaborar documen-
tação técnica e científica; prestar assistência e consultoria técnica; demonstrar discernimento; desenvolver raciocínio 
lógico; demonstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade, participar de programa de treinamento, quando 
convocado; responsabilizar-se por equipes auxiliares à execução das atividades próprias do cargo; responder tecnicamen-
te elas funções de engenharia ambiental perante os órgãos fiscalizadores; dirigir e conservar veículo e desenvolver outras 
atividades afins, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Ambiental, 
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA). CNH categoria “AB”. 
Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.

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

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução e direção de projetos de 
engenharia civil relativos às rodovias, sistema d’água e esgoto e outros, estudando e preparando planos, métodos de tra-
balho para orientar a construção, reparos de obras, assegurando os padrões técnicos exigidos.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar e executar projetos de engenharia civil no que se refere às estruturas de prédios, 
pontes e outros afins; estudar projetos dando o respectivo parecer no que se refere a construção de obras públicas e par-
ticulares; projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de estradas de rodagem, pontes e matadouros, bem como, drenagem 
para irrigações destinados ao aproveitamento de rios, canais e obras de saneamento urbano e rural; dirigir e fiscalizar 
construção de edifícios, com todas a suas obras complementares; projetar, dirigir e fiscalizar a construção de obras de 
calçamento de ruas e logradouros públicos; coordenar e supervisionar a execução de obras de saneamento urbano e rural; 
efetuar cálculos dos projetos elaborados; realizar perícias e fazer arbitramento, laudos e pareceres sobre assuntos de sua 
especialidade; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Civil, 
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Complementam a escolaridade formal, conheci-
mentos básicos de informática e demais exigências legais.

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.

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

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: ENGENHEIRO FLORESTAL

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução e direção de projetos, es-
tudos,planos e métodos de trabalho para orientar a realização dos serviços públicos e sua fiscalização, assegurando 
os padrões técnicos exigidos.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Engenharia Rural, compreendendo:atividades aplicadas para fins florestais de topo-
grafia, foto-interpretação, hidrologia, irrigação, drenagem e açudagem; instalações elétricas de baixa tensão, para fins 
florestais;construções para fins florestais, desde que não contenham estruturas de concreto armado ou aço; construção 
de estradas exclusivamente de interesse florestal;B - Defesa sanitária, compreendendo controle e orientação técnica na 
aplicação de defensivos para fins florestais;C - Em geral: I - Mecanização, compreendendo experimentação, indicação do 
emprego de tratores, máquinas e implementos necessários a fins florestais;II - Pesquisa, introdução, seleção, melhoria e 
multiplicação de matrizes, sementes, mudas, no campo florestal;III - Padronização, conservação, armazenagem, classi-
ficação, abastecimento e distribuição de produtos florestais;IV - Florestamento, reflorestamento, adensamento, proteção 
e manejo de florestas;V - Exploração e utilização de florestas de seus produtos;VI - Levantamento, classificação, análise, 
capacidade de uso, redistribuição, conservação, correção e fertilização do solo, para fins florestais; VII - Tecnologia e 
industrialização de produtos e sub-produtos florestais; VIII - Arborização e administração de parques, reservas e hortos 
florestais;IX- Fitopatologia, microbiologia, parasitologia e entomologia florestais;X- Xilologia. Secagem, preservação e tra-
tamento da madeira;XI- Meteorologia, climatologia e ecologia;XII - Silvimetria, dendrologia e métodos silviculturais;XIII 
- Extensão, cadastro, estatística e inventário florestais; XIV- Política e economia florestais;XV- Promoção e divulgação de 
técnicas florestais;XVI- Assuntos de engenharia legal referentes a florestas, correspondendo vistorias, perícias, avalia-
ções, arbitramentos e laudos respectivos;XII- Planejamento e projetos referentes à engenharia florestal; XIII e executar 
outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Florestal, 
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais.

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.

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

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: FARMACÊUTICO

CARREIRA: VIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições as tarefas relacionadas com a composição e for-
necimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, a análise de toxinas, de substâncias de origem animais 
e vegetal de matérias-primas e de produtos acabados, para atender a receitas medicas, odontológicas e veterinárias e a 
dispositivos legais.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, utilizando instrumentos especiais e fórmu-
las químicas, para atender a produção de remédios e outros preparados; fornecer produtos médicos e cirúrgicos, seguindo 
receituário médico, para recuperar ou melhorar o estado de saúde de pacientes; controlar entorpecentes e produtos equi-
parados, anotando sua venda em mapas, guias e livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender 
aos dispositivos legais; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos, valendo de 
métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisar soro antiofídico, piro-
gêneo e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, para controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica; 
fazer análises clínicas de exudatos e transudados humanos, como sangue, urina, fezes, liquor, saliva e outros, valendo-
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se de diversas técnicas especificas, para complementar o diagnostico de doenças; realizar estudos análises e testes com 
plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais para obter princípios ativos e matérias primas; proceder a 
analise legal de peças anatômicas, substâncias suspeitas de estarem envenenadas, de exudatos e transudados humanos 
ou animais, utilizando métodos e técnicas químicas, físicas e outras, para possibilitar a emissão de laudos técnicos-peri-
ciais; efetuar analise bromatológica de alimento, valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, pureza, 
conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde publica; fiscalizar farmácias, drogarias, industrias quí-
mico-farmacêuticas, quanto ao aspecto-sanitário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente; 
assessorar autoridades superiores preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim 
de fornecer subsídios para a elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres, manifestos e outros; prestar serviços 
de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, quando solicitado; prestar plantão na Far-
mácia Básica da Unidade de Saúde e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Farmácia/Bioquímica 
comregistro no Conselho Regional de Farmácia e demais exigências legais.

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar criatividade, demonstrar dinamismo, evidenciar iniciativa, demonstrar capaci-
dade de decisão, cultivar visão global, demonstrar adaptabilidade; desenvolver visão espacial; evidenciar raciocínio lógico 
e desenvolver raciocínio matemático.

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

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: FISIOTERAPEUTA

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conser-
var a capacidade física do paciente. Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos 
e procedimentos específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos 
pacientes; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Atender pacientes:Analisar aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e sócio-
culturais dos pacientes; traçar plano terapêutico; preparar ambiente terapêutico; prescrever atividades; preparar material 
terapêutico; operar equipamentos e instrumentos de trabalho; estimular cognição e o desenvolvimento neuro-psicomotor 
normal por meio de procedimentos específicos; estimular percepção táctil-cinestésica; reeducar postura dos pacientes; 
prescrever, confeccionar e adaptar órteses, próteses e adaptações; acompanhar evolução terapêutica; reorientar condu-
tas terapêuticas; estimular adesão e continuidade do tratamento; indicar tecnologia assistiva aos pacientes.B - Habilitar 
pacientes: eleger procedimentos de habilitação; habilitar funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuro-múscu-
lo-esqueléticas e locomotoras; aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de 
reabilitação em UTI; aplicar técnicas de tratamento de reabilitação; aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-parto; 
habilitar funções intertegumentares; ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária (AVD), 
em atividades de vida prática (AVP), em atividades de vida de trabalho (AVT) e em atividades de vida de lazer (AVL).C 
- Orientar pacientes e familiares: explicar procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar 
e executar técnicas ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas.D - Outros serviços: pro-
mover campanhas educativas, produzir manuais e folhetos explicativos, utilizar recursos de informática, executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional,prestar serviços de inspeção, 
fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Fisioterapia, com registros no con-
selho profissional pertinente e demais exigências legais.

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

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

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

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
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custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; implementam ações 
para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicân-
cias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica.

JORNADA DE TRABALHO: 24 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:Aplicar os conhecimentos de medicina naprevenção,diagnósticoe tratamento das doenças do 
corpo humano; Efetuar exames médicos, fazer diagnóstico, prescrevere ministrar tratamentoparadiversasdoenças, pertur-
bações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva; Praticar intervenções cirúrgicas para 
correção e tratamento de lesões, doenças e perturbações do corpo humano; Aplicar as leis e regulamentos de saúde pú-
blica, para salvaguardar e promover a saúde da coletividade; Realizar perícias médicas; Realizar pesquisas sobre natureza, 
causas e desenvolvimento de enfermidades; Estudar o organismo humano, e os microorganismos e fazem aplicação de 
suas descobertas; Utilizar recursos de Informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, inscrição no Conselho Re-
gional de Medicina (CRM) e demais exigências legais.

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

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

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

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem estar 
animal; podem promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades de pesquisa e extensão; 
atuar nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos. Fomentar produção animal; atuar 
nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessoram a elaboração 
de legislação pertinente.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Fomentar produção animal: dimensionar plantel; estudar viabilidade econômica da 
atividade; estabelecer interface entre informática e produção animal; realizar análise zootécnica; realizar diagnóstico de 
eficiência produtiva; desenvolver programas de controle sanitário de plantéis; elaborar projetos de instalações e equipa-
mentos zootécnicos; desenvolver programas de melhoramento genético; avaliar características reprodutivas de animais; 
elaborar programas de nutrição animal; projetar instalações para animais; supervisionar implantação e funcionamento 
dos sistemas de produção; aprimorarprojetos de instalações e equipamentos zootécnicos; supervisionar qualidade dos 
ingredientes utilizados na alimentação animal; orientar criação de animais silvestres em cativeiro; controlar serviços de 
inseminação artificial; adaptar tecnologia de informática à produção animal.B - Praticar clínica médica veterinária, 
em todas as suas especialidades:Realizar e interpretar resultados exame clínico de animais; diagnosticar patologias; 
prescrever tratamento; indicar medidas de proteção e prevenção; realizar sedação, anestesia, e tranquilização de animais; 
realizar cirurgias e intervenções de odontologia veterinária; coletar material para exames laboratoriais; realizar exames 
auxiliares de diagnóstico; realizar necrópsias.C - Exercer defesa sanitária animal:Elaborar diagnóstico situacional para 
elaboração de programas; elaborar e executar programas de controle e erradicação de doenças; coletar material para 
diagnóstico de doenças; executar atividades de vigilância epidemiológica; realizar sacrifício de animais; analisar relatório 
técnico de produtos de uso veterinário; analisar material para diagnóstico de doenças; avaliar programas de controle e 
erradicação de doenças; notificar doenças de interesse à saúde animal; controlar trânsito de animais, eventos agropecuá-
rios e propriedades.D - Promover saúde pública: Analisar processamento, fabricação e rotulagem de produtos; avaliar 
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riscos do uso de insumos; coletar e analisar produtos para análise laboratorial; inspecionar produtos de origem animal; 
fazer levantamento epidemiológico de zoonoses; elaborar programas de controle e erradicação de zoonoses; elaborar pro-
gramas de controle de pragas e vetores; executar programas de controle de qualidade de alimentos; executar programas 
de controle e erradicação de zoonoses; executar programas de controle de pragas e vetores; orientar acondicionamento 
e destino de lixo causador de danos à saúde pública; elaborar programas de controle de qualidade de alimentos; notificar 
ocorrências de zoonoses às autoridades competentes.E - Elaborar laudos, pareceres e atestados:Emitir atestado de 
saúde animal; emitir laudo de necrópsia; emitir parecer técnico; emitir laudo técnico; realizar atividades de peritagem em 
demandas judiciais; elaborar projetos técnicos.F - Atuar na produção industrial, tecnologia e controle de qualidade 
de produtos:Executar análises laboratoriais de controle de qualidade; monitorar padrões de qualidade de matérias-pri-
mas e produtos; testar produtos, equipamentos e processos; desenvolver novos produtos; aprimorar produtos.G - Atuar 
na área de biotecnologia:Manipular genes e embriões de animais; manipular microorganismos e subunidades, para 
utilização em processos biotecnológicos; utilizar técnicas de criopreservação de material biológico; realizar fertilização in 
vitro; desenvolver produtos com técnica de biologia molecular; participar em comissões de biossegurança; adotar medidas 
de biossegurança. H - Serviços gerais: utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

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

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar habilidade manual; física e versatilidade; agir com iniciativa e agir com cora-
gem.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas complexas, basicamente variadas segundo normas ou políticas gerais 
da Prefeitura. Usa de julgamento independente para tomar decisões que envolvam a definição e a solução de 
problemas originais, altamente técnicos e constantes.

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

CARGO: NUTRICIONISTA

CARREIRA: VIII

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

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sadios ou en-
fermos); Identificar população-alvo; participar de diagnóstico interdisciplinar; realizar inquérito alimentar; coletar dados 
antropométricos; solicitar exames laboratoriais; interpretar indicadores nutricionais; calcular gasto energético; identificar 
necessidades nutricionais; realizar diagnóstico dietético-nutricional; estabelecer plano de cuidados nutricionais; realizar 
prescrição dietética; prescrever complementos e suplementos nutricionais; registrar evolução dietoterápica em prontuário; 
conferir adesão à orientação dietético-nutricional; orientar familiares e cuidadores; realizar acompanhamento nutricional; 
dar alta em nutrição; realizar atendimento domiciliar; prover educação nutricional; elaborar plano alimentar em atividades 
físicas; B - Administrar unidades de alimentação e nutrição: Planejar cardápios, confeccionar escala de trabalho, 
selecionar fornecedores, selecionar gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios comprar gêneros pere-
cíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios supervisionar compras, supervisionar recepção de gêneros, supervisionar 
controle de estoque, transmitir instruções à equipe, supervisionar pessoal operacional, supervisionar preparo das refeições, 
supervisionar distribuição das refeições, verificar aceitação das refeições, medir resto-ingestão, avaliar etapas de trabalho, 
executar procedimentos técnico-administrativos; C - Efetuar controle higiênico-sanitário: Controlar higienização 
de pessoal, controlar higienização de ambiente, controlar higienização de equipamentos e utensílios controlar 
higienização de alimentos, controlar validade de produtos, controlar qualidade de alimentos, identificar perigos 
e pontos críticos de controle (appcc), solicitar análise microbiológica dos alimentos, efetuar visitas técnicas; 
D - Estruturar atendimento ao consumidor:estruturar banco de dados, estruturar ponto deatendimento, esclarecer dú-
vidas dos pacientes,informar consumidores, providenciar troca de produtos, informar a Prefeitura dos resultados do aten-
dimento, sugerir melhorias de produtos e serviços, participar de ações de marketing, estruturar plano de gerenciamento 
de crise; E - Gerenciar recursos humanos e materiais e financeiros: capacitar pessoal, avaliar desempenho de 
pessoal, requalificar pessoal, aplicar ações preventivas e corretivas, controlar custos, aplicar programas de 
auditoria interna, confeccionar plano de contingência, prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, 
elaboração de relatórios, dentre outros, quando solicitado e executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Nutrição, com registro no 
conselho profissional pertinente e demais exigências legais.
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EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Dominar legislação, manipular instrumentos de avaliação do estado nutricional, atualizar-
se, especializar-se, demonstrar espírito de equipe, manter-se dinâmico, demonstrar criatividade, flexibilidade, liderança, 
delegar funções, transmitir segurança, contornar situações adversas, lidar com informática, lidar com o público, participar 
de entidades de classe, participar de grupos técnicos, participar de reuniões técnicas, participar de entidades técnico-cien-
tíficas, participar de programas institucionais, demonstrar capacidade redacional, demonstrar fluência verbal, trabalhar 
em equipe multi e interdisciplinar.

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

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Representar judicial e extrajudicialmente o Município, exercendo privativamente a sua consul-
toria e assessoramento jurídico.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Representar judicial e extrajudicialmente o Município, exercendo privativamente a sua con-
sultoria e assessoramento jurídico; promover privativamente a cobrança judicial da dívida do Município; promover medi-
das administrativas e judiciais para proteção dos bens e patrimônio do Município; apreciar, por determinação do Prefeito 
Municipal, a legalidade e moralidade dos atos dos agentes da Administração Municipal, cabendo-lhe propor, quando se fize-
rem necessárias, as ações judiciais competentes; examinar e aprovar previamente as minutas dos editais de licitação, con-
tratos, acordos, convênios, ajustes e quaisquer outros instrumentos em que haja um acordo de vontades para formação 
de vínculo obrigacional, oneroso ou não, qualquer que seja a denominação dada aos mesmos, celebrados por quaisquer 
órgãos ou entidades integrantes da Administração do Poder Executivo, inclusive seus aditamentos; prestar assessoramen-
to técnico-legislativo ao Prefeito Municipal na elaboração de projetos de lei, decretos, vetos e atos normativos em geral; 
fixar administrativamente a interpretação da Constituição, das leis, decretos, ajustes, contratos e atos normativos em 
geral, a ser uniformemente observadas pelos órgãos e entidades da Administração Municipal; assessorar privativamente o 
Prefeito Municipal em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e di-
retrizes; editar enunciados dos seus Pronunciamentos; propor ação civil pública em representação ao Município; propor ao 
Prefeito Municipal medidas de caráter jurídico que visem proteção do patrimônio dos órgãos da Administração centralizada 
e descentralizada; elaborar representações sobre inconstitucionalidade de leis ou atos municipais, submetendo-as ao Pre-
feito Municipal; opinar previamente sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados 
relacionados com a Administração Municipal; e exercer outras atividades compatíveis com sua destinação constitucional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Bacharelato em Direito e com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Expressar-se com clareza verbal; demonstrar capacidade de expressão escrita; agir com 
ética profissional; agir com isenção; agir com autoridade inerente ao cargo; agir com sensibilidade social; raciocinar logi-
camente; atualizar seus conhecimentos técnicos; portar-se com discrição; evidenciar combatividade.

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

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

CARGO: PSICÓLOGO

CARREIRA: VIII

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

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Aplica conhecimento teórico e técnico da psicologia, com o objetivo de identificar 
e intervir nos fatores determinantes das ações e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, 
vinculando-as também a condições políticas, históricas e culturais. O Psicólogo, dentro de suas especificidades 
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profissionais, atua no âmbito da educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, justiça, comunidades e 
comunicação com o objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser 
humano, analisa a influência de fatores hereditários, ambientais e psicossociais sobre os sujeitos na sua 
dinâmica intrapsíquica e nas suas relações sociais, para orientar-se no psicodiagnóstico e atendimento 
psicológico; promove a saúde mental na prevenção e no tratamento dos distúrbios psíquicos, atuando para 
favorecer um amplo desenvolvimento psicossocial; elabora e aplica técnicas de exame psicológico, utilizando 
seu conhecimento e práticas metodológicas específicas, para conhecimento das condições do desenvolvimento 
da personalidade, dos processos intrapsíquicos e das relações interpessoais, efetuando ou encaminhando 
para atendimento apropriado, conforme a necessidade.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

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

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional deseu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manter sigilo; cultivar a ética; demonstrar ciência sobre código de ética profissional; de-
monstrar ciência sobre legislação pertinente; trabalhar em equipe; manter imparcialidade e neutralidade; demonstrar bom 
senso; respeitar os limites de atuação; ser psico-analisado; ser psico-terapeutizado; demonstrar continência (Acolhedor); 
demonstrar interesse pela pessoa/ser humano; ouvir ativamente (saber ouvir); manter-se atualizado; contornar situações 
adversas; respeitar valores e crenças dos clientes; demonstrar capacidade de observação; demonstrar habilidade de ques-
tionar; amar a verdade; manter o setting analítico; demonstrar autonomia de pensamento; demonstrar espírito crítico; 
respeitar os limites do cliente e tomar decisões em situações de pressão.

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

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

DO QUADRO DO TEMPORÁRIO

CARGO: CIRURGIÃO-DENTISTA ESF

CARREIRA: NÃO ESPECIFICADA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de atividades relacionadas com a etio-
logia, patologia, terapêutica e biologia bucodentais, tendo em vista a clínica geral no âmbito da Estratégia da Saúde da 
Família.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Diagnosticar e determinar o tratamento; fazer uso dos medicamentos que 
combatem as afecções da boca; fazer clínica buco-dentária considerando: limpeza de dentes, avulsão de 
tártaro, radiografias e respectivos diagnósticos; fazer cirurgia plástica e prótese buco-dentária; fazer clínica 
odontopediátrica; proceder a estudos e pesquisas sobre prevenção da cárie dentária, sua profilaxia dando 
a consequente assistência, através de visitas às escolas, hospitais e outras entidades de âmbito municipal; 
executar perícias odonto-legais; planejar, dirigir e participar das campanhas odontológicas, para prevenção 
de cáries, aplicação de flúor, explicação técnica de escovação, etc.; elaborar relatórios periódicos e fornecer 
dados estatísticos de suas atividades; prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, 
dentre outros, quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

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

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar paciência; evidenciar habilidade manual; cultivar senso estético; demonstrar 
bom senso; demonstrar equilíbrio emocional; evidenciar criatividade; demonstrar sensibilidade, demonstrar equilíbrio 
frente a situações imprevistas e evidenciar organização.

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

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.
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CARGO: ENFERMEIRO ESF

CARREIRA: NÃO ESPECIFICADA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Promover a recuperação da saúde do paciente nos hospitais, nas clínicas, em postos de saúde 
ou mesmo na casa do doente, desenvolvendo prevenção de doenças, participando de projetos de saúde pública. Prestam 
assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, hospitais, ambulatórios, transportes aéreos, navios, postos de saúde e 
em domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações; coordenam e auditam 
serviços de enfermagem, programam ações para a promoção da saúde junto à comunidade, tudo no âmbito da 
Estratégia da Saúde da Família.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Organizar e dirigir os serviços de enfermagem de hospitais, clínica e postos 
de saúde; acompanhar o trabalho dos técnicos e auxiliares nos setores de enfermagem; atuar no controle 
de qualidade dos equipamentos e materiais hospitalares; organizar e supervisionar os centros cirúrgicos, 
cuidando para que todos os instrumentos à cirurgia estejam em ordem; acompanhar paciente da gestação ao 
parto e amamentação; trabalhar em programas de planejamento familiar dando assistência e orientação ás 
famílias necessitadas; cuidar de crianças e recém-nascidos em creches, hospitais e postos de saúde; executar 
programas de saúde da comunidade e de educação sanitária em centros de saúde e de ensino; prestar serviços 
de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros quando solicitado e executar 
outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior de Enfermagem e registro no Conselho 
Regional de Enfermagem.

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar flexibilidade e organização; autocontrole; adaptar-se às situações; observar 
com atenção e critério; cultivar a sensibilidade e demonstrar destreza manual.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas exigem do ocupante preparo para lidar com imprevisto e com situações 
em que a emoção será posta à prova.

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

CARGO: FISIOTERAPEUTA ESF

CARREIRA: NÃO ESPECIFICADA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conser-
var a capacidade física do paciente. Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos 
e procedimentos específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos 
pacientes; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida, tudo no âmbito da Estratégia 
da Saúde da Família.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Atender pacientes:Analisar aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e sócio-
culturais dos pacientes; traçar plano terapêutico; preparar ambiente terapêutico; prescrever atividades; preparar material 
terapêutico; operar equipamentos e instrumentos de trabalho; estimular cognição e o desenvolvimento neuro-psicomotor 
normal por meio de procedimentos específicos; estimular percepção táctil-cinestésica; reeducar postura dos pacientes; 
prescrever, confeccionar e adaptar órteses, próteses e adaptações; acompanhar evolução terapêutica; reorientar condu-
tas terapêuticas; estimular adesão e continuidade do tratamento; indicar tecnologia assistiva aos pacientes.B - Habilitar 
pacientes: eleger procedimentos de habilitação; habilitar funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuro-múscu-
lo-esqueléticas e locomotoras; aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de 
reabilitação em UTI; aplicar técnicas de tratamento de reabilitação; aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-parto; 
habilitar funções intertegumentares; ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária (AVD), 
em atividades de vida prática (AVP), em atividades de vida de trabalho (AVT) e em atividades de vida de lazer (AVL).C 
- Orientar pacientes e familiares: explicar procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar 
e executar técnicas ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas.D - Outros serviços: pro-
mover campanhas educativas, produzir manuais e folhetos explicativos, utilizar recursos de informática, executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional, prestar serviços de inspeção, 
fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Fisioterapia, com registros no con-
selho profissional pertinente e demais exigências legais.
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EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

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

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

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedi-
mentos específicos de fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; orientar pa-
cientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Tratar pacientes: eleger procedimentos terapêuticos; habilitar sistema auditivo; 
reabilitar o sistema vestibular; desenvolver percepção auditiva; tratar distúrbios vocais; tratar alterações da fala, de lin-
guagem oral, leitura e escrita; tratar alterações de deglutição; tratar alterações de fluência; tratar alterações das funções 
orofaciais; desenvolver cognição; adequar funções percepto-cognitivas; avaliar resultados do tratamento.B - aplicar 
procedimentos fonoaudiológicos: prescrever atividades; preparar material terapêutico; indicar e adaptar tecnologia 
assistiva; introduzir formas alternativas de comunicação; prescrever e adaptar órteses e próteses; aplicar procedimentos 
de adaptação pré e pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de reabilitação em UTI; aperfeiçoar padrões faciais, 
habilidades comunicativas e de voz; estimular adesão e continuidade do tratamento; reorientar condutas terapêuticas.C 
- Orientar pacientes e familiares: explicar procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar 
técnicas ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas.D - Desenvolver programas de pre-
venção, promoção de saúde e qualidade de vida: planejar programas e campanhas de prevenção e promoção e es-
tratégias e atividades terapêuticas; utilizar procedimentos de prevenção e promoção de deficiência, hand-cap e incapaci-
dade.E - Serviços gerais: promover campanhas educativas; produzir manuais e folhetos explicativos; elaborar relatórios 
e laudos; utilizar recursos de informática; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
ao ambiente organizacional..

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior emFonoaudiologia, com registros no 
conselho profissional pertinente e demais exigências legais.

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

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

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

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir perdas de 
alta gravidade.

CARGO: MÉDICO ESF

CARREIRA: NÃO ESPECIFICADA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; implementam ações 
para promoção da saúde; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica, tudo no âmbito da 
Estratégia da Saúde da Família.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:Aplicar os conhecimentos de medicina naprevenção,diagnósticoe tratamento das doenças do 
corpo humano; Efetuar exames médicos, fazer diagnóstico, prescrevere ministrar tratamentoparadiversasdoenças, pertur-
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bações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva; Praticar intervenções cirúrgicas para 
correção e tratamento de lesões, doenças e perturbações do corpo humano; Aplicar as leis e regulamentos de saúde pú-
blica, para salvaguardar e promover a saúde da coletividade; Realizar perícias médicas; Realizar pesquisas sobre natureza, 
causas e desenvolvimento de enfermidades; Estudar o organismo humano, e os microorganismos e fazem aplicação de 
suas descobertas; Utilizar recursos de Informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, inscrição no Conselho Re-
gional de Medicina (CRM) e demais exigências legais.

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

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

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

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

CARREIRA: I

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuição de acompanhar os alunos desde o embarque 
no transporte escolar até seu desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o 
embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios e zelar pela segurança e 
conforto das crianças no interior de cada veículo escolar.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Zelar pela segurança e conforto das crianças no interior de cada veículo escolar; 
acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola de destino, 
assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque 
nos pontos próprios; verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo de 
transporte escolar; orientar e auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto de segurança; orientar 
os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo para fora da janela; zelar pela limpeza 
e conservação do transporte durante o trajeto; identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e 
deixá-los dentro do local; ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos transportes; verificar a segurança 
dos alunos no momento do embarque e do desembarque; verificar os horários dos transportes, informando 
aos pais e alunos; conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para os lares; ajudar os 
pais de alunos com necessidades especiais na locomoção dos alunos; tratar os alunos com urbanidade e 
respeito, comunicar casos de conflito ao responsável pelo transporte de alunos; ser pontual, ter postura ética 
e apresentar-se com vestimentas confortáveis e adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos 
alunos; entregar aos escolares, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, qualquer objeto esquecido no veículo, 
quando estiverem sob sua guarda; prestar socorro aos usuários, em caso de acidente; não permitir o embarque 
de pessoas estranhas ou não autorizadas, no interior dos ônibus; autorizar o transporte de alunos somente no horário das 
aulas; executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Possuir pelo menos o Ensino Fundamental Completo e curso específico na área.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

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

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

RESPONSABILIDADE DE PATRIMÔNIO: Demonstrar muito tato em lidar com as pessoas. O ocupante lida 
com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou recursos e podem provocar perdas, parcialmente 
recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM ESF

CARREIRA: NÃO ESPECIFICADA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros 
estabelecimentos de assistência médica. Executar sob supervisão direta, tarefas técnicas de enfermagem de 
interesse da Municipalidade, utilizando procedimentos específicos para proteção e recuperação dos pacientes, 
tudo no âmbito da Estratégia da Saúde da Família.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar serviços em unidades de enfermagem, escolas, creches, locais de trabalho, comuni-
dades outros; separar preparos rol de roupas utilizadas nos consultórios e salas de curativos, providenciando sua remessa 
para a lavanderia; preparar e esterilizar material e instrumental, ambientes e equipamentos para permitir a realização de 
exames, tratamentos, intervenções e outros tipos de atendimento; atuar nos serviços burocráticos de enfermagem, tais 
como preencher fichas biomédicas registrar os atendimentos realizados, efetuar estatísticas periódicas dos assistidos e 
outros; efetuar coleta de material para exames de laboratório; prestar informações aos pacientes em caso de dúvidas; 
medir temperatura e pressão arterial; fazer curativos simples sem suturas, ferimentos e escoriações; fazer nebulização em 
paciente; ministrar medicamentos prescritos, por via oral, intramuscular, endovenosa e subcutânea; providenciar interna-
mento hospitalar; prestar socorro de urgência; tarar balança e pesar pacientes, anotando em seus respectivos prontuários 
para controle; requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos, quando necessário; fiscalizar a limpeza 
e arrumação do local de trabalho; dar plantão de enfermagem; participar de reuniões e grupos de trabalho; responsabili-
zar-se pelo controle e utilização de equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos colocados a sua disposição; 
prestar plantão de enfermagem em ambulância e Pronto-Atendimento - PA; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Enfermagem (nível médio). Registro 
no Conselho de Classe.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética; respeitar paciente; zelar pelo conforto de paciente; preservar 
integridade física de paciente; ouvir atentamente (saber ouvir); observar condições gerais de paciente; 
demonstrar compreensão; manter ambiente terapêutico; levar paciente à autossuficiência; manipular 
equipamentos; apoiar psicologicamente o paciente; calcular dosagem de medicamentos; participar em 
campanhas de saúde pública e incentivar continuidade de tratamento.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e algo variado, onde os métodos e procedimentos não 
se estendem as todas as fases do trabalho, exigindo do servidor julgamento e iniciativa estabelecer forma e 
execução de seu trabalho, que dependem da aprovação do seu imediato.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Equipamentos e instrumentos de trabalho são de valor material pequeno 
e de fácil reposição. O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou recursos e pode provocar 
perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

LEI 842
Publicação Nº 65125

LEI Nº 842, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de São Domingos do Norte e dá outras pro-
vidências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° A presente Lei dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de São Domingos do Norte, nos 
termos da legislação vigente.

Art. 2° O regime jurídico dos profissionais da educação é o previsto pela Lei nº 210, de 03 de novembro de 1999, obser-
vadas as disposições específicas desta Lei.



14/11/2016 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 635

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 100

CAPÍTULO II

DOS CONCEITOS BÁSICOS

Art. 3° Para os efeitos desta lei entende-se por:

I - Magistério Público Municipal - o conjunto de profissionais do magistério ou da educação, titulares de cargo de 
professor no ensino público municipal;

II - Rede Municipal de Ensino - o conjunto de instituições e órgãos que, sob a orientação e manutenção da Administração 
Pública Municipal e a Coordenação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realiza atividades educativas, integrantes 
de um processo construído através da participação da comunidade escolar, de outros agentes educativos e da sociedade 
civil.

III - Professor - o titular de cargo da Carreira do Magistério Público Municipal, com funções de magistério;

IV - Funções de magistério - as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, desempenhadas 
por ocupantes de cargos integrantes do Quadro do Magistério, compreendendo regência de classe, administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e coordenação escolar, orientação e pesquisa educacional, direção de unidade escolar, 
acompanhamento, controle e avaliação de atividades educacionais desenvolvidas na rede municipal de ensino, bem como 
outras atividades de natureza congênere.

V - Servidor Público - a pessoa que, oficialmente, exerce cargo público, de provimento efetivo ou cargo em comissão, 
remunerado pelos cofres públicos.

VI - Cargo público - conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades atribuídas ao profissional, previstas no plano 
de carreira e remuneração, de acordo com a área de atuação e formação profissional, conformando a mais simples, 
permanente e indivisível unidade de ocupação funcional destinada a ser ocupada por servidor público.

VII - Cargo público de provimento efetivo ou cargo efetivo - o ocupado definitivamente por servidor aprovado em 
concurso público e nele legalmente investido.

VIII - Função gratificada - a vantagem associada temporariamente ao vencimento de um servidor, para atender a 
encargos que não constituem atribuições próprias do seu cargo.

IX - Classe - o agrupamento de cargos da mesma profissão e com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos.

X - Carreira - o agrupamento de classes da mesma profissão ou de atribuições da mesma natureza, escalonados segundo 
a hierarquia do serviço, observando-se o grau de complexidade, responsabilidade, habilitação e que representam as 
perspectivas de desenvolvimento funcional do profissional da educação.

XI - Plano de Carreira - o conjunto de princípios e normas:

a) que disciplinam a carreira;

b) que correlacionam as respectivas classes de cargos efetivos com os níveis de escolaridade e remuneração;

c) que estabelecem critérios para promoção e progressão na carreira.

XII - Promoção funcional - a passagem do profissional do magistério de um nível de habilitação para outro superior, 
dentro da mesma classe.
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XIII - Progressão - a elevação do profissional do magistério à referência imediatamente superior do mesmo nível e classe 
a que pertence.

XIV - Nível - unidade básica da estrutura da carreira que corresponde à maior habilitação adquirida pelo profissional do 
magistério, independente da classe a que pertence e do âmbito de atuação, e que determina o valor do vencimento base.

XV - Referência - símbolo numérico em arábico indicativo do valor do vencimento-base, fixado para o cargo que representa 
o crescimento funcional do profissional do magistério na carreira.

XVI - Vencimento-base - o piso salarial do profissional do magistério pelo exercício do cargo correspondente à classe, 
ao nível de sua maior habilitação e à referência, independente do campo em que exerça suas funções.

XVII - Código de identificação - a caracterização dos cargos do quadro do magistério.

XVIII - Jornada de trabalho - o tempo, em horas semanais ou mensais, em que o profissional do magistério fica à 
disposição do trabalho. Na atividade docente, além do tempo em sala de aula, inclui o período dedicado ao planejamento 
e à realização de atividades extraclasse.

XIX - Hora-aula - correspondente a qualquer atividade programada, incluída na proposta pedagógica da escola, com 
freqüência exigível de alunos e efetiva orientação por professores, realizada em sala de aula, ou em outros espaços físicos 
substitutos da sala de aula, e adequados ao processo de ensino-aprendizagem.

XX - Hora-atividade - a hora de trabalho do professor destinada à preparação e avaliação do trabalho diário, à colaboração 
com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, 
de acordo com a proposta pedagógica de cada escola. Incluem trabalho individual do professor, como preparação de aulas 
e correção das tarefas dos alunos e trabalhos coletivos, reuniões administrativas e pedagógicas, estudos e atendimento 
aos pais; e

XXI - Âmbito de atuação - o nível de ensino ou de gestão em que o profissional do magistério passa a ter exercício em 
virtude de concurso e de sua habilitação.

CAPÍTULO III

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS

Art. 4° A Carreira do Magistério Público Municipal tem como princípios básicos:

I - a valorização do profissional do magistério, que pressupõe:

a) a unidade do regime de trabalho;

b) a manutenção de um sistema permanente de formação continuada, acessível a todo profissional do magistério, nos 
termos desta Lei, com vista ao seu aperfeiçoamento profissional e à sua ascensão na carreira;

c) o estabelecimento de normas e critérios que privilegiem, para fins de promoção na carreira, o mérito profissional, a 
formação continuada e o esforço pessoal do profissional, preponderantemente sobre o seu tempo de serviço; e

d) a remuneração compatível com a complexidade das tarefas atribuídas ao servidor e o nível de responsabilidade dele 
exigida para desempenhar, com eficiência, as atribuições do cargo efetivo de que é ocupante.

II - a humanização do serviço público, que pressupõe, no caso específico do Magistério, a garantia:
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a) da gestão democrática;

b) do oferecimento de condições de trabalho adequadas à participação do profissional em atividades coletivas e decisórias; 
e

c) da observância do Plano Municipal de Educação e dos respectivos Projetos Político-Pedagógicos.

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA

SEÇÃO I

DA ESTRUTURA DA CARREIRA

Art. 5° A Carreira do Magistério caracteriza-se pelo desenvolvimento de funções de magistério que visam à consecução 
dos princípios, dos ideais e dos fins da educação brasileira.

Art. 6° A Carreira do Magistério inicia-se com o provimento do cargo efetivo de magistério, através de concurso público de 
provas e de títulos, em conformidade com o que dispõe esta Lei ou norma dela decorrente.

Parágrafo único. Exigir-se-ão, para o exercício do Magistério Público, as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional.

Art. 7° A estrutura da carreira do magistério compreende classes, níveis e referências.

SEÇÃO II

DAS CLASSES E DOS NÍVEIS

Art. 8° A Carreira do Magistério Público Municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e estruturada 
em 03 (três) classes, de acordo com a natureza e complexidade das atribuições e da habilitação profissional exigida para 
os seus ocupantes, conforme se especifica:

I - Classe A - integrada pelos cargos de Professor “PA”;

II - Classe B - integrada pelos cargos de Professor “PB”; e

III - Classe C - integrada pelos cargos de Professor “PP”;

Art. 9° As classes de que trata o artigo desdobram-se em níveis representados por algarismos romanos, sendo que, para 
cada nível, é exigida uma habilitação profissional.

Art. 10. Os níveis constituem a linha de elevação funcional, em virtude da maior habilitação para o magistério, assim 
considerada:

I - Nível I - formação em nível superior, em curso de licenciatura plena, ou, no caso das séries finais do ensino fundamental 
e no ensino médio, graduação correspondente às áreas de conhecimentos específicos do currículo, com complementação 
de formação pedagógica nos termos da legislação vigente;

II - Nível II - formação em nível de pós-graduação lato sensu em cursos em áreas atinentes à educação ou aos processos 
de ensino-aprendizagem, bem como sobre conteúdos correlatos às disciplinas de formação específica, vinculadas à área 
de atuação do docente, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta horas), regulamentada nos termos da legisla-
ção vigente;
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III - Nível III - formação em nível de pós-graduação stricto sensu (mestrado) em áreas atinentes à educação ou aos pro-
cessos de ensino-aprendizagem, bem como sobre conteúdos correlatos às disciplinas de formação específica, vinculadas 
à área de atuação do docente, regulamentados nos termos da legislação vigente; e

IV - Nível IV - formação em nível de pós-graduação stricto sensu (doutorado) em áreas atinentes à educação ou aos pro-
cessos de ensino-aprendizagem, bem como sobre conteúdos correlatos às disciplinas de formação específica, vinculadas 
à área de atuação do docente, regulamentados nos termos da legislação vigente.

Art. 11. Os níveis de que trata o artigo anterior desdobram-se em 05 referências, identificadas por algarismos arábicos, 
sendo a primeira referência do nível correspondente ao piso de vencimento.

Art. 12. A elevação do ocupante de cargo de magistério, nos níveis, far-se-á mediante comprovação de habilitação 
específica.

Art. 13. Ao profissional ingressante será atribuído o nível correspondente à maior habilitação por ele adquirida.

Art. 14. Os procedimentos administrativos para fins de elevação de níveis serão objeto de regulamentação pelo Chefe do 
Poder Executivo, por proposição da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

SEÇÃO III

DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO

Art. 15. O código de identificação do cargo é constituído por sete a nove dígitos, separados por pontos, e representados 
por letras maiúsculas do alfabeto, números romanos e arábicos.

Art. 16. O código de identificação dos cargos do quadro do magistério é constituído dos seguintes elementos:

I - 1º elemento: indicativo do quadro MA;

II - 2º elemento: indicativo da categoria funcional e classe:

a) Professor em função de docência PA e PB;

b) Professor em função de suporte pedagógico PP;

III - 3° elemento: indicativo do nível I a IV; e

IV - 4° elemento: indicativo da referência de vencimento de 01 a 05.

CAPÍTULO V

DO ÂMBITO DE ATUAÇÃO

Art. 17. São consideradas áreas de atuação do profissional da educação:

I - no âmbito da unidade escolar:

a) Educação infantil (creche e pré-escola);

b) Ensino fundamental:
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1. Séries iniciais; e

2. Séries finais.

c) Educação especial;

II - administração do ensino no âmbito central.

Art. 18. Os professores em função de docência atuarão:

I - Na educação infantil (creche e pré-escola), nas séries iniciais do ensino fundamental e na educação especial, se forem 
portadores de diploma em curso Normal Superior ou Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação 
compatível com a área de atuação, nos termos da legislação vigente; e

II - Nas séries finais do ensino fundamental e ensino médio, se forem portadores de diploma em curso de licenciatura 
de graduação plena, respeitada a área de conhecimento, ou em programas de formação pedagógica para portadores de 
diplomas de formação superior, nos termos da legislação vigente.

Art. 19. Para atuação em classes de educação infantil e de educação especial, exigir-se-á curso específico na modalidade 
de ensino, conforme disposto em normas específicas.

Parágrafo único. Havendo carência na rede municipal de ensino de profissionais especializados, a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura oferecerá cursos de aperfeiçoamento ou especialização adequados para estas modalidades de ensino.

Art. 20. Para atendimento de necessidades específicas, os professores, quando convocados, poderão atuar no âmbito da 
administração central, sem perda de direitos e vantagens pessoais e por tempo determinado.

Art. 21. Para atender a necessidades decorrentes das alterações estruturais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
ou por conveniência do ensino, os professores MA.PA poderão atuar, em caráter excepcional e provisório, nas séries finais 
do ensino fundamental, desde que provem ser portadores de formação específica para o respectivo campo de atuação, 
segundo critérios a serem estabelecidos em regulamento.

Art. 22. Os profissionais da educação em função de suporte pedagógico atuarão:

I - nas unidades escolares - na educação infantil, na educação especial e no ensino fundamental, quando portadores de 
diploma em curso de licenciatura plena em pedagogia, com habilitação em supervisão escolar, orientação educacional, 
administração ou gestão escolar, planejamento educacional, além da experiência docente de, no mínimo, 2 (dois) anos, 
adquirida em qualquer nível ou sistema de ensino público ou privado; e

II - na administração do ensino no âmbito central – os portadores de licenciatura plena em pedagogia, com habilitação em 
supervisão escolar, orientação educacional, administração ou gestão escolar, inspeção escolar, planejamento educacional 
ou outra formação que o habilite à laborar na administração escolar, adquirida em qualquer nível ou sistema de ensino 
público ou privado.

CAPÍTULO VI

DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Art. 23. São atribuições do professor em função de docência:

I - preparar e ministrar aulas em disciplinas, áreas de estudo ou atividades;

II - avaliar e acompanhar o aproveitamento do corpo discente da educação básica, no seu respectivo campo de atuação, 
observando o disposto nos incisos XVIII e XIX, do art. 3º, da presente Lei.
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Art. 24 São atribuições do professor em função de suporte pedagógico:

I - no âmbito escolar:

a) administrar, planejar, organizar, coordenar, acompanhar e avaliar atividades educacionais desenvolvidas na unidade 
escolar junto ao pessoal administrativo, ao corpo docente, discente e conselho de escola;

b) planejar, orientar, acompanhar e avaliar o projeto pedagógico da unidade escolar.

II - no âmbito da administração central da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

a) desenvolver estudos e diagnósticos sobre as realidades qualitativas e quantitativas da rede municipal de ensino;

b) participar, através de deliberações colegiadas do órgão central, das definições dos planos, programas, projetos e ativi-
dades educacionais;

c) elaborar, avaliar e propor medidas e instruções de acompanhamento da execução de planos, programas, projetos e 
atividades educacionais;

d) diligenciar a execução de planos, programas, projetos e atividades educacionais, bem como acompanhar e avaliar sua 
execução;

e) desempenhar assessoria em assuntos educacionais, com vistas ao planejamento, desenvolvimento e avaliação do 
projeto pedagógico das unidades escolares; inspecionar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades das 
unidades escolares; responder pela administração, planejamento, controle e avaliação dos setores que integram a secre-
taria municipal de educação e cultura; e planejar e implementar as atividades que contribuam para o aperfeiçoamento 
constante dos profissionais da educação, visando à sua maior produtividade, bem como, desenvolver programas de capa-
citação e aperfeiçoamento.

Art. 25. O detalhamento das atribuições do cargo por classe e do respectivo âmbito de atuação consta no Anexo VI da 
presente Lei.

CAPÍTULO VII

DO PROVIMENTO DOS CARGOS

Art. 26. Os cargos de magistério são acessíveis a todos os que preencham os requisitos estabelecidos em Lei para 
investidura em cargo público, observadas as normas específicas dispostas em lei federal, estadual e municipal, especialmente 
considerado o disposto nesta Lei.

Art. 27. O provimento dos cargos de magistério será feito por nomeação, em caráter efetivo, de pessoal habilitado em 
concurso público de provas e de títulos.

§1° Admitir-se-á a contratação temporária de excepcional interesse público para provimentos dos cargos de Professor 
MA.PA com atuação na educação especial e sempre que não for possível a redistribuição dos Professores de cargos efetivos 
para suprimento de vagas desocupadas temporariamente, observando-se em todos os casos o exposto na Lei nº 210, de 
1999.

§2° O provimento por meio de contratação temporária de excepcional interesse público somente poderá ser feito quando 
precedido de processo seletivo simplificado nos termos da Lei nº 825, de 24 de novembro de 2015, que priorizará os pro-
fissionais como maior experiência na respectiva área de atuação.
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CAPÍTULO VIII

DA PROMOÇÃO FUNCIONAL E DA PROGRESSÃO

SEÇÃO I

DA PROMOÇÃO FUNCIONAL

Art. 28. A promoção funcional é a passagem de um nível de habilitação para outro superior, na mesma classe do profis-
sional efetivo da educação.

§1° A promoção funcional do integrante de cargo de carreira do magistério, caracterizada como avanço vertical, ocorrerá 
mediante a comprovação da nova habilitação específica para o correspondente nível, que apresente relação com a área de 
atuação no magistério público municipal.

§2° A comprovação de habilitação específica far-se-á mediante apresentação de diploma expedido por instituição de ensi-
no superior, devidamente reconhecida pelo órgão competente, acompanhado do respectivo histórico escolar.

§3° Ocorrida a promoção funcional, será o profissional da educação transferido automaticamente para o novo nível, na 
referência correspondente, em ordem de equivalência e resguardado o tempo de permanência na referência anterior, para 
fins de progressão.

Art. 29. A promoção funcional ocorrerá duas vezes no ano, a saber:

I - Em 1° de março: para o profissional do magistério que apresentar o comprovante de conclusão da habilitação superior 
à anterior, até 31 de janeiro; e

II - Em 1° de outubro: para o profissional do magistério que apresentar o comprovante de conclusão de habilitação 
superior à anterior, até 31 de agosto.

SEÇÃO II

DA PROGRESSÃO

Art. 30. Progressão é a passagem à referência imediatamente superior do mesmo nível e classe a que pertence o profissional 
da educação, efetivo e estável.

Art. 31. A progressão dos integrantes do quadro do Magistério Público Municipal, caracterizada como avanço horizontal, 
far-se-á por merecimento e avaliação do desempenho, observados os critérios próprios.

Art. 32. A progressão por tempo de serviço far-se-á conforme o disposto no estatuto dos servidores públicos municipais.

Art. 33. A progressão por merecimento far-se-á após cumprimento do estágio probatório, mediante aferição de mérito 
pela Comissão de Desenvolvimento do Magistério ou Conselho de Avaliação do Município, que levará em consideração a 
participação em cursos, treinamentos, aperfeiçoamento, especialização, seminários, congressos, bem como a participação 
em órgãos colegiados, grupos de estudo e outros eventos de caráter educacional promovidos pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, pelo Sindicato da categoria ou outras entidades vinculadas à educação, combinada com avaliação do 
desempenho.

Art. 34. Para atendimento do disposto no artigo anterior, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura envidará esforços 
para implementar programas de desenvolvimento profissional dos docentes e dos professores de suporte pedagógico em 
exercício, em instituições credenciadas, bem como em programas de aperfeiçoamento em serviço.

Parágrafo único. A implementação dos programas de que trata este artigo levará em consideração:
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I - a prioridade em áreas do conhecimento carentes de professores;

II - a situação funcional dos professores, de modo a priorizar os que terão mais tempo de exercício a ser cumprido na rede 
de ensino; e

III - a utilização de metodologias diversificadas, incluindo as que empregam recursos da educação à distância.

Art. 35. Somente serão considerados os eventos cujos objetivos sejam inerentes à área de ensino, educacional e/ou 
correspondente à área de formação específica do docente no currículo por disciplina.

§1° A participação em eventos será comprovada mediante documentos que não poderão ser reapresentados para 
progressões posteriores.

§2° Um mesmo título não pode servir de documento para promoção e progressão funcional.

Art. 36. O interstício mínimo para concorrer à progressão por merecimento e a avaliação do desempenho é de 3 (três) 
anos na referência.

Art. 37. A avaliação da progressão por merecimento e a avaliação do desempenho ocorrerão na data estabelecida pelo 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.

Art. 38. Fica criada a Comissão de Desenvolvimento Funcional do Magistério, composta pelos seguintes membros:

I - 2 (dois) representantes do quadro permanente do magistério público municipal, indicados pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura e aprovados pelo Executivo Municipal;

II - 2 (dois) representantes da categoria do magistério, indicados pela entidade de classe;

III - o Secretário Municipal de Educação e Cultura de São Domingos do Norte; e

IV - o Diretor de Escola.

§1° A Comissão de Desenvolvimento Funcional do Magistério elegerá seu presidente.

§2° A organização e o funcionamento da Comissão de Desenvolvimento Funcional do Magistério será regulamentada por 
Decreto do Poder Executivo no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da entrada em vigência da presente Lei.

§3° A renovação dos membros da Comissão referida no caput deste artigo dar-se-á de dois em dois anos.

§4° Os membros da Comissão de Desenvolvimento Funcional do Magistério não serão remunerados.

§5° Em se tratando de representantes do magistério que exercerem funções docentes, as horas de atividade na Comissão 
serão computadas nas horas de planejamento do profissional da educação.

Art. 39. Os procedimentos e as demais condições para progressão por merecimento e para avaliação de desempenho 
constarão de regulamento próprio, elaborado pela Comissão de Desenvolvimento Funcional do Magistério, aprovado por 
ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§1° Para fins de aferição de mérito e desempenho, a Comissão deverá considerar, dentre outros, os seguintes critérios:
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I - estudos, pesquisas e iniciativas concretas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem ou ao debate dos 
temas a ele correlatos;

II - aplicação efetiva de competência adquirida por atualização, treinamento e aperfeiçoamento;

III - participação em comissão e/ou grupos de trabalho de caráter específico do magistério, instituídos oficialmente pela 
Administração;

IV - comprometimento profissional no exercício de suas funções;

V - atuação como instrutor de treinamento, conferencista ou atividade similar;

VI - assiduidade, a ser comprovada por mecanismos de controle de efetividade;

VII - pontualidade, a ser comprovada por mecanismos de controle de efetividade; e

VIII - publicação, em revista científica ou em veículo reconhecido de informação, de estudos, pesquisas, ensaios e arti-
gos relativos à área educacional ou à área de formação específica, para professores que ministram aulas no currículo por 
disciplina.

§2° A Aplicam-se ao magistério as mesmas regras de interrupção e suspensão da progressão correspondentes aos demais 
servidores públicos municipais.

CAPÍTULO IX

DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 40. A jornada básica de trabalho dos profissionais da educação é de 25 (vinte e cinco) horas semanais, podendo 
ser estendidas, em caráter excepcional, em até 15 (quinze) horas, no máximo, para atender às necessidades da rede 
municipal de ensino.

Art. 41. A carga horária do professor em função de docência é constituída de horas-aula e horas-atividade.

§1° O tempo destinado às horas-aula será de 17 (dezessete) horas semanais.

§2° O tempo destinado às horas-atividade corresponderá a 8 (oito) horas semanais que deverão ser cumpridas na 
unidade escolar, em atendimento aos períodos dedicados à preparação e avaliação do trabalho didático, colaboração com 
a administração da unidade escolar, reuniões pedagógicas, articulação com a comunidade e aperfeiçoamento profissional, 
de acordo, com a proposta pedagógica de cada unidade escolar.

CAPÍTULO X

DAS FÉRIAS

Art. 42. Os servidores do ensino, quando em exercício das atribuições especificas de docências ou em função de natureza 
Técnico-Pedagógica nas unidades escolares, gozarão de trinta dias de férias regulares, com um recesso de quinze dias a 
serem gozados de acordo com o calendário escolar do município.

Art. 43. Os demais profissionais da educação em exercício nas unidades escolares, na unidade administrativa da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura e entidade representativa de classe, terão direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias 
por ano, obedecendo à escala autorizada pela chefia imediata.
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CAPÍTULO XI

DO VENCIMENTO

Art. 44. O vencimento-base é a retribuição pecuniária devida ao profissional do magistério em função do efetivo exercício 
do cargo correspondente à classe, ao nível de habilitação adquirida e à referência alcançada, considerada a jornada de 
trabalho, sem distinção das modalidades de ensino em que sejam exercidas as atividades.

Art. 45. A tabela de vencimentos do quadro do magistério é constituída de classes, níveis e referências, conforme anexo 
III da presente Lei.

§1° As vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base específico da jor-
nada de trabalho.

§2° A tabela de Função Gratificada é fixada de acordo com a classificação tipológica da unidade escolar e demais critérios 
estabelecidos nesta Lei, Anexo IV, que será aplicada ao profissional da educação, quando no exercício de função gratificada 
e poderá ser modificada por Decreto do Poder Executivo, em decorrência do aumento ou diminuição do número de alunos 
e/ou turnos.

Art. 46. O reajuste dos vencimentos do magistério será concedido da mesma forma que o dos demais servidores públicos 
municipais.

Art. 47. O piso do vencimento corresponde às primeiras referências de cada nível.

CAPÍTULO XII

DO ENQUADRAMENTO

Art. 48 O enquadramento dos atuais ocupantes de cargos do quadro do magistério far-se-á obedecendo-se aos seguintes 
critérios:

I - na Classe - o profissional do magistério será enquadrado na classe correspondente ao cargo que já possui;

II - no Nível - o profissional do magistério será enquadrado no nível da respectiva classe, correspondente ao maior grau 
de habilitação que comprovar possuir na data da vigência desta Lei; e

III - na Referência - o profissional do magistério será enquadrado na referência correspondente, considerado o tempo 
de serviço prestado no âmbito do magistério do Município de São Domingos do Norte, contados de dois em dois anos para 
cada referência.

§1° Os atuais ocupantes dos cargos de previstos na Lei nº 155, de 10 de setembro de 1998, serão enquadrados na tabela 
definitiva estabelecida no anexo I.

§2° Os cargos que necessitam de adequação para observância da atual legislação federal serão transformados conforme 
anexo V desta Lei.

Art. 49. O prazo para enquadramento será de 120 (cento e vinte) dias, após a publicação desta Lei.

CAPÍTULO XIII

DAS GRATIFICAÇÕES

Art. 50. Os servidores públicos de que trata esta Lei, além das gratificações previstas na Lei nº 210, de 1999, poderão 
receber as seguintes gratificações:
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I - Gratificações pelo exercício em função de Diretor Escolar;

II - Gratificação de Coordenador de Turno;

III - Gratificação de Secretaria Escolar.

§1º O valor da função gratificada de Diretor Escolar variará de acordo com a classificação da escola por categoria:

I - Diretor A - A escola que possuir um turno com alunos matriculados em número igual ou inferior a duzentos e cinquenta;

II - Diretor B - A escola que possuir um turno com alunos matriculados em número superior a duzentos e cinquenta;

III - Diretor C - A escola que possuir dois turnos com alunos matriculados em número igual ou inferior a duzentos e cin-
quenta;

IV - Diretor D - A escola que possuir dois turnos com alunos matriculados em número superior a duzentos e cinquenta e 
inferior a quinhentos;

V - Diretor E - A escola que possuir dois turnos com alunos matriculados em número igual ou superior a quinhentos;

VI - Diretor F - A escola que possuir três turnos com alunos matriculados em número superior a quinhentos.

§2º A função do Coordenador de Turno será preenchida quando a escola possuir um ou mais turnos diários com alunos 
matriculados em número igual ou superior a oitenta.

§3º A substituição dos professores ocorrerá mediante escala semanal enviada pelo respectivo diretor escolar e estabele-
cida por ato do Secretário Municipal de educação e Cultura.

§4° O Professor substituto receberá as horas que efetivamente laborar como horas extras nos termos da legislação 
específica, devendo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura proceder com o desconto dos respectivos valores do 
Professor substituído, salvo nas hipóteses em que a falta for permitida legalmente.

§5º Será concedido ao Auxiliar de Secretaria Escolar que estiver no exercício das atividades, desempenhando função de 
Secretário Escolar a gratificação de R$ 393,87 (Trezentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos).

Art. 51. As funções gratificadas de que trata o artigo anterior são assim definidas:

a) F.G. I - Coordenador de Turno;

b) F.G. II - Diretor Escolar A;

c) F.G. III - Diretor Escolar B;

d) F.G. IV - Diretor Escolar C;

e) F.G. V - Diretor Escolar D;

f) F.G. VI - Diretor Escolar E; e
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g) F.G. VII - Diretor Escolar F.

Art. 52. O valor das funções gratificadas segundo o disposto nesta Lei são as constantes do Anexo IV.

Art. 53. As funções gratificadas não constituem situação permanente e, sim vantagem transitória pelo efetivo exercício 
da função.

CAPÍTULO IV

DOS AFASTAMENTOS

Art. 54. O ocupante de cargos do Plano de Carreiras do Magistério Municipal, sem prejuízo dos afastamentos previstos 
em lei, poderá afastar-se de suas funções, assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, para participar de 
programa de pós-graduação stricto sensu ou de pós-doutorado, exceto para os que estejam em estágio probatório.

Parágrafo único. O interessado deverá informar seu afastamento com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias à Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, que procederá com todos os atos necessários à redistribuição de tarefas e preen-
chimento da vaga.

CAPÍTULO XV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 55. É vedada a contratação por tempo determinado enquanto houver cargo vago correspondente à função e candidatos 
aprovados em concurso público com prazo de validade não extinto no Município.

Art. 56. O concurso público para provimento de cargos do magistério deverá ser realizado sempre que ocorrer a necessidade 
identificada pelo percentual máximo de 20% de postos de trabalho vagos.

Art. 57. A partir do seu ingresso no quadro permanente, ao profissional do magistério serão assegurados, além dos direitos 
e vantagens pessoais previstos nesta Lei, os direitos e vantagens concedidos aos demais servidores efetivos do Município, 
previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Domingos do Norte.

Parágrafo único. Os valores de vencimento e gratificações apresentados nesta Lei são os de 1° de janeiro de 2015, cujo 
reajuste será feito por meio de lei específica.

Art. 58. O quantitativo de cargos do magistério na data da publicação desta lei é o constante nos Anexos I e II.

Art. 59. Em decorrência do disposto nesta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento das 
dotações orçamentárias do orçamento vigente, utilizando-se da abertura de créditos especiais, quando necessário, tendo 
como fonte os recursos previstos no § 1° do Art. 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 60. Os Professores já pertencentes ao quadro efetivo, que foram localizados por força da Lei nº 155, de 1998, terão 
a garantia de sua localização após a entrada em vigor desta Lei.

Art. 61. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 62. Revogam-se as disposições em contrário, em especial, as Leis Municipais n° 155, de 10 de setembro de 1998; 
194, de 23 de fevereiro de 1999; 240, de 23 de fevereiro de 2001; 247, de 16 de abril de 2001, preservado o ato jurídico 
perfeito e o direito adquirido.

São Domingos do Norte - ES, 11 de Novembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal
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ANEXO I

QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO

CARGO CLASSE ATUAÇÃO DISCIPLINA QUANTITATIVO

PROFESSOR

“A”

MA.PA

Educação Infantil

(Creche e Pré-Escola)
- 10

Ensino Fundamental

(Séries Iniciais)
- 40

“B”

MA.PB

Ensino Fundamental

(Séries finais)

Artes 07
Ciências 07

Educação Física 05
Geografia 06
História 06
Inglês 07

Língua Portuguesa 08
Matemática 08

“C”

MA.PP

Unidades Escolares e

Secretaria Municipal de Educação
- 07

ANEXO II

QUADRO TEMPORÁRIO DO MAGISTÉRIO

CARGO CLASSE ATUAÇÃO QUANTITATIVO

PROFESSOR
“A”

MA.PA
Educação Especial 10

ANEXO III

TABELA SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

CLASSES: MA.PA – MA.PB – MA.PP

REFERÊNCIAS
NÍVEIS

I II III IV

1 1.267,08 1.507,38 1.658,11 1.823,92

2 1.355,78 1.612,88 1.741,02 1.915,12

3 1.450,66 1.725,81 1.828,07 2.010,88

4 1.552,22 1.846,60 1.919,47 2.111,42

5 1.660,89 1.975,86 2.015,44 2.216,99

ANEXO IV

TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

REFERÊNCIA CARGA HORÁRIA VALOR

F.G. I – Coordenador de Turno 30 h. R$ 386,80

F.G. II – Diretor Escolar A 30 h. R$ 514,52

F.G. III – Diretor Escolar B 40 h. R$ 771,77

F.G. IV – Diretor Escolar C 40 h. R$ 1.029,03

F.G. V – Diretor Escolar D 40 h. R$ 1.157,65

F.G. VI – Diretor Escolar E 40 h. R$ 1.414,94

F.G. VII – Diretor Escolar F 50 h. R$ 1.543,56
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ANEXO V

TABELA DE CARGOS A SEREM MODIFICADOS

CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR CLASSIFICAÇÃO ATUAL NOVO ENQUADRAMENTO

Orientador Educacional I Professor Pedagogo MA.PP

Supervisor Educacional I Professor Pedagogo MA.PP

ANEXO VI

DESCRIÇÃO DOS CARGOS E REQUISITOS

CARGO: PROFESSOR MA.PA

ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, área de estudo ou atividades, avaliar e acompanhar o 
aproveitamento do corpo discente da educação básica, no respectivo campo de atuação.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

Elaborar o seu plano de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, orientar, controlar, avaliar e registrar as ati-
vidades do processo ensino aprendizagem; Ministrar aulas, zelar pela aprendizagem dos alunos; Executar carga horária 
estabelecida dentro do calendário letivo aprovado pelo órgão competente; Participar da elaboração e execução do projeto 
político-pedagógico da escola; Elaborar e/ou selecionar materiais pedagógicos; Desenvolver atividades de recuperação 
da aprendizagem para os alunos que dela necessitarem; Participar de reuniões, grupos de estudo e outros eventos pro-
movidos pela escola; Participar de programas educacionais que objetivem promover a formação profissional continuada; 
Planejar, executar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento educacional dos alunos, proporcionando-lhes oportunidades 
de aprender; Responder pelo aproveitamento escolar de seus alunos; Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da 
unidade escolar; Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedi-
cados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Freqüentar cursos planejados pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, destinados à sua formação, atualização ou aperfeiçoamento; Promover a saudável interação 
na sala de aula, estimular o desenvolvimento de auto-imagem positiva, de autoconfiança, autonomia e respeito entre os 
alunos; Comprometer-se com o sucesso de sua ação educativa na escola, garantindo a todos o direito à aprendizagem; 
Participar e/ou empreender atividades extra-classe desenvolvidas na escola; Participar do processo de integração escola-
comunidade; Propor e realizar projetos específicos na sua ação pedagógica; Participar de discussões e decisões da escola 
mediante atuação conjunta com os demais integrantes da comunidade escolar através do Conselho de Classe e de Escola; 
Cultivar o desenvolvimento/formação de valores éticos; Zelar pela preservação do patrimônio escolar; Participar efeti-
vamente do Conselho de Classe; Apresentar informações de avaliação do rendimento escolar de seus alunos; Identificar 
alunos de aproveitamento insuficiente, analisar suas causas e sugerir medidas para minimizar seus efeitos; Detectar casos 
de alunos que apresentam problemas específicos e proporcionar atendimento diferenciado; Executar todos os registros 
necessários à documentação escolar, mantendo-os atualizados; Respeitar e cumprir os horários estabelecidos pela escola; 
Desempenhar outras funções afins.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Formação licenciatura de graduação plena em curso reconhecido pelo MEC, com 
diploma registrado na forma da lei.

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência anterior para o exercício deste cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade, 
paciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de 
terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com 
pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: regência de classe no âmbito da Educação Infantil 
(Creche e Pré-Escola) e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

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

ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Promover a educação de alunos com necessidades educativas especiais ensinando-os a ler e 
escrever em português, em Braile ou Libras de acordo com a necessidade de cada um, além de calcular, expressar-se, 
resolver os problemas e as atividades da vida diária, desenvolver habilidades, atitudes e valores; desenvolver atividades 
funcionais e programas de estimulação essencial e de educação de jovens e adultos, avaliando as necessidades educacionais 
dos alunos; realizar atividades como: planejar, avaliar, elaborar materiais, pesquisar e divulgar conhecimentos da área.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

Atuar no processo ensino aprendizagem; Avaliar as necessidades educacionais dos alunos; Preparar materiais pedagógicos 
e recursos específicos; Participar do desenvolvimento de diferentes programas de atendimento educacional; Pesquisar 
sobre temas de interesse da área; Participar de atividades pedagógicas administrativas; Divulgar conhecimentos da área; 
Criar condições físicas, ambientais e materiais para a participação do aluno com necessidades especiais na sala de aula; 
Favorecer e eliminação de sentimentos de inferioridade, de menos valia, ou de fracasso.; Estimular o desenvolvimento de 
habilidades de comunicação interpessoal; Propor e realizar projetos específicos na sua ação pedagógica; Cultivar o desen-
volvimento/formação dos valores éticos; Desempenhar outras funções afins.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Formação em licenciatura de graduação plena em Pedagogia, com Habilitação em 
Educação Especial ou formação, em nível de pós-graduação, que habilite para a docência na Educação Especial.

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência anterior para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade, 
paciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de 
terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com 
pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem. 
Demonstrar capacidade de interpretar a língua de sinais, capacidade de trabalhar em equipe, reconhecer as próprias 
limitações, demonstrar capacidade de observação, estudo e pesquisa, dominar braile, diferentes formas de comunicação, 
capacidade de trabalhar com as diferenças, dominar conteúdos e metodologias da área.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Atuar no processo de ensino/aprendizagem em salas 
de Educação Especial, sala de recursos. Para atendimento às necessidades específicas, poderão atuar na Educação Infantil 
e no ensino fundamental em classes de educação especial ou em sala de recursos com complementação do atendimento 
educacional realizado em classes do ensino comum. O atendimento deve ser individual ou em pequenos grupos e em ho-
rário diferente do que freqüenta no ensino regular.

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

CARGO: PROFESSOR MA.PB

ATUAÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, área de estudo ou atividades, avaliar e acompanhar o 
aproveitamento do corpo discente da educação básica, no respectivo campo de atuação.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

O professor “B” tem a seu cargo as atribuições indicadas para o professor “A”, destacando entre elas: Participar da elabo-
ração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; Participar, integralmente, dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com 
famílias e a comunidade; Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis em atingir os fins educacionais da escola e ao 
processo de ensino-aprendizagem; Desempenhar outras funções afins.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Licenciatura de graduação plena na área de atuação específica, em cursos reconhecidos 
pelo MEC. Admitem-se, ainda, profissionais com graduação correspondente às áreas de conhecimentos específicos do 
currículo, acrescida da complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente.

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade, 
paciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de 
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terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com 
pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem, 
demonstrar conhecimento, conteúdos, criatividade e dinamismo; controlar situações adversas e demonstrar a competência 
de trabalhar em equipe.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Exercício da regência de classe nas Séries Finais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

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

CARGO: PROFESSOR MA.PP

ATUAÇÃO: UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para 
planejamento educacional, administração escolar, supervisão escolar, orientação educacional e inspeção escolar.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

São atribuições do professor em função de Magistério de natureza pedagógica a direção escolar, a administração, a ava-
liação, o planejamento, a pesquisa, a orientação, a supervisão, a inspeção, a assistência técnica, o assessoramento em 
assuntos educacionais, chefia, coordenação, acompanhamento e controle de resultados educacionais e outras similares 
na área de educação, compreendendo as seguintes especificações: I - no âmbito escolar: Coordenar a elaboração e a 
execução de proposta pedagógica da escola; Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo 
em vista atingir os seus objetivos pedagógicos; Assegurar o cumprimento do plano de trabalho de cada docente; Prover 
meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando 
processos de integração de sociedade com a escola; Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento 
dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; Coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, 
em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensá-
veis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas 
e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagó-
gicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Acompanhar e supervisionar o financiamento das 
escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino. Participar 
do processo de avaliação escolar e recuperação de alunos, analisando coletivamente as causas do aproveitamento insatis-
fatório e propor medidas para superá-los; Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas competências profissio-
nais, assessorando pedagogicamente e estimulando o espírito de equipe; Coordenar a elaboração, de forma coletiva, de 
planos curriculares, e planos de curso, visando a melhoria do processo ensino-aprendizagem, coordenando e avaliando a 
sua execução. II - no âmbito da administração municipal: Inspecionar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar 
as atividades das unidades escolares de ensino, da rede pública municipal, seguindo as normas do Sistema Estadual de 
Ensino. diligenciar a execução de planos, programas , projetos e atividades educacionais, bem como acompanhar e con-
trolar sua execução, desenvolver estudos, diagnóstico qualitativos e quantitativos sobre a realidade de ensino e elaborar 
programas, planos e projetos de intervenção; propor alternativas à tomada de decisão em relação às necessidades e 
prioridades de educação; elaborar, avaliar e propor medidas e instrumentos de acompanhamento e controle da execução 
de planos, programas, projetos e atividades educacionais; prestar assistência técnica em assuntos pedagógicos; desem-
penhar assessoria em assuntos educacionais e outras atividades educacionais que lhe forem delegadas; responder pela 
gestão da educação. Incluindo o planejamento, acompanhamento, controle e avaliação dos diversos setores que integram 
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Graduação em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar, Orientação Educa-
cional, Inspeção e Administração Escolar, em curso reconhecido pelo MEC, nos termos da legislação vigente.

EXPERIÊNCIA: ter experiência mínima de dois anos em atividades de ensino, adquirida em qualquer nível ou sistema de 
ensino público ou privado.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade, 
paciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de 
terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com 
pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem. 
Demonstrar capacidade de tomar decisões, atitude empreendedora, de liderança, capacidade de administrar conflitos, 
comunicação oral e escrita.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Para atendimento às necessidades específicas, pode-
rão atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou nos Centros de Educação Infantil e Escolas do Ensino 
Fundamental, coordenando atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Elaborar, acompanhar e 
avaliar o plano, programas e projetos, voltados para o desenvolvimento do Sistema e/ou rede de ensino e de escola, em 
relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com o patrimônio na forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos, omissão ou negligência.
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LEI 843
Publicação Nº 65126

LEI Nº 843, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do quadro de cargos do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto do Município de São Domingos do Norte e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído, na forma da presente Lei o Plano de Carreira dos Servidores do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) de São Domingos do Norte - ES.

Parágrafo único. Entende-se por servidor do SAAE, a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo 
ou em comissão.

Art. 2º O Plano de Carreira do SAAE de São Domingos do Norte, disciplina o regime de relação entre os seus deveres, no 
que diz respeito às atividades e tarefas a executar e às correspondentes retribuições pecuniárias, e tem sua execução re-
gulada pelos seus dispositivos e pelos dispositivos da Lei Orgânica do Município, pelo Estatuto do Servidor Público de São 
Domingos do Norte, legislação complementar e correlata.

Art. 3º São partes integrantes deste Plano, os cargos de provimento efetivo, os grupos ocupacionais, as classes, 
as carreiras e as tabelas de vencimento, em conformidade como o constante nos anexos desta Lei.

Parágrafo único. Não serão incluídos nesta Lei, os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessi-
dade temporária de excepcionalidade, interesse público que obedecerá ao disposto em legislação específica.

CAPÍTULO II

DOS CONCEITOS

Art. 4º Para os efeitos desta Lei utilizar-se-ão os seguintes conceitos:

I - Servidor Público: a pessoa legalmente investida em cargo público;

II - Cargo: unidade de competência à qual é atribuído um plexo de atribuições, criado por lei, previsto em número certo, 
com denominação própria, exercido por um agente com vínculo estatutário, de natureza profissional e permanente e para 
execução das atividades a ele inerentes;

III - Função: o conjunto de tarefas, atribuições e responsabilidades cometidas aos servidores públicos já ocupantes 
dos cargos públicos, além de suas competências originárias, mediante pagamento ou não de gratificação;

IV - Quadro de Cargos: conjunto de cargos correlacionados a partir de sua natureza, objetivos, legislação, atribuições, 
relacionamentos e demais especificidades que justificam tratamento diferenciado no âmbito da Administração Municipal;

IV - Carreira: agrupamento de cargos estruturados em Classes;

V - Grupo Ocupacional: divisão básica da carreira, que agrupa os cargos hierarquizados segundo o nível de escolaridade, 
atribuições e responsabilidades;
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VI - Classe: símbolo alfabético indicativo do valor do vencimento-base fixado para o cargo, correspondente a cada carreira 
onde se enquadra o cargo e se constitui na linha natural de promoção do servidor;

VII - Vencimento Base: retribuição pecuniária do servidor pelo efetivo exercício do cargo correspondente à carreira e à 
classe;

VIII - Promoção horizontal: a passagem à classe seguinte da tabela de vencimentos da mesma carreira.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 5º A estrutura básica do quadro de pessoal do SAAE constitui-se dos seguintes grupos ocupacionais:

I - Grupo Ocupacional de Portada, transporte e Conservação: compreende os cargos de provimento efetivo a que são 
inerentes atividades de nível elementar, relacionadas com os serviços de limpeza, zeladoria, vigilância, conservação e 
transporte.

II - Grupo Ocupacional de Obras, Serviços e Manutenção: compreendem os cargos de provimento efetivo a que são ine-
rentes atividades de nível médio, relacionadas com os serviços de operação, manutenção, hidráulica, canalização, eletrici-
dade, construção, pintura, beneficiamento de madeiras, reparação e conservação de bens patrimoniais.

III - Grupo Ocupacional de Apoio Técnico-Administrativo: compreende os cargos de provimento efetivo a que são inerentes 
atividades de nível médio, relacionadas com serviços de natureza administrativa e técnica.

IV - Grupo Ocupacional de Nível Superior compreende os cargos a que são inerentes, atividades relacionas com serviços 
de Supervisão e para os quais são exigidas habilitações legais e formação profissional superior.

Art. 6º A carreira dos servidores do SAAE é composta de cargos de provimento efetivo, estruturados em 
carreiras e classe, conforme o disposto nos Anexos I e II desta Lei.

CAPÍTULO IV

DO PROVIMENTO

Art. 7º O provimento dos cargos será feito por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, sempre na pri-
meira classe de cada carreira, em observância ao disposto nos Anexos I e II desta Lei.

Art. 8º Para provimento dos cargos efetivos serão rigorosamente observados os fatores em relação ao cargo, além de 
outros requisitos constantes em legislação específica, sob pena de ser o ato correspondente nulo de pleno direito, não 
gerando obrigação de espécie alguma para o SAAE ou qualquer direito para o beneficiário, além de acarretar responsabi-
lidade a quem lhe der causa.

Art. 9º O provimento dos cargos integrantes do Anexo I desta lei será autorizado pelo Diretor do SAAE, desde que 
hajam vagas e dotação orçamentária para atender as despesas.

CAPÍTULO V

DA PROMOÇÃO HORIZONTAL

Art. 10. O desenvolvimento do servidor público na carreira dar-se-á por promoção horizontal.

Art. 11. A promoção dos servidores do SAAE obedecerá aos critérios de merecimento no exercício das atribuições especí-
ficas do cargo, caracterizada por meio de avaliação de desempenho funcional do servidor público e ainda ao cumprimento 
das atribuições e da programação periódica de trabalho.
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Parágrafo único. O período aquisitivo de direito à promoção horizontal será computado da data de admissão ou da última 
promoção.

Art. 12. A promoção do servidor referida no artigo anterior far-se-á obedecendo ao interstício mínimo de 02 (dois) anos 
de efetivo exercício no nível de vencimento em que se encontre.

§ 1º A promoção por merecimento decorre do resultado da avaliação de desempenho e deverá observar os direitos ad-
quiridos dos servidores, segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município.

§ 2º Para que haja a avaliação de desempenho o Diretor do SAAE baixará normas específicas.

§ 3º Os procedimentos e demais condições relativas a progressão dos servidores do SAAE constarão de regulamento 
a ser baixado, em conformidade com o disposto no parágrafo anterior, bem como se deve observar os dispositivos perti-
nentes em legislação complementar e correlatas.

§ 4º O servidor do SAAE, ocupante de cargo de provimento efetivo e licenciado para tratar de assuntos 
particulares, na forma estabelecida nesta Lei, e em legislação complementar e correlata, não terá direito a 
promoção.

CAPÍTULO VI

DA REMUNERAÇÃO

Art. 13. Remuneração é o vencimento de provimento efetivo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes ou transi-
tórias estabelecidas em Lei.

Parágrafo único. Será concedido aos servidores do SAAE:

I - até três gratificações no valor de R$ 189,51 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos) correspondentes 
a um curso de graduação, um curso de especialização, um curso de mestrado ou um curso de doutorado e que não seja 
exigência para ocupar o cargo;

II - uma gratificação no valor de R$ 189,51 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos):

a) para o curso que seja no mínimo de 200 (duzentas) horas e, 80% (oitenta por cento) presencial;

b) reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, exceto os cursos livres ou avulsos;

c) para os cargos de nível fundamental.

Art. 14. O vencimento base dos cargos de provimento efetivo dos servidores do SAAE é a retribuição pecuniária pelo efe-
tivo exercício do cargo correspondente à classe e à carreira, conforme o constante no Anexo II desta Lei.

Art. 15. A tabela de vencimentos dos cargos de provimento efetivo dos servidores do SAAE é constituída de carreiras, 
representados por algarismos romanos, incidindo sobre elas as vantagens pecuniárias, permanentes ou transitórias, esta-
belecidas em Lei, e de classes, representadas por letras e onde se encaixam os cargos.

Parágrafo único. Os valores dos vencimentos dos cargos de provimento efetivo dos servidores do SAAE são fixados na 
tabela referida no caput deste artigo constante do Anexo II desta Lei.
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CAPÍTULO VII

DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS

Artigo 16. A classificação dos cargos de provimento efetivo dos servidores do SAAE é fixada em 05 (cinco) carreiras, es-
calonadas de I a V, conforme suas especificações, e para cada carreira foram estabelecidas níveis de vencimentos corres-
pondentes as classes escalonadas de “A” a “E”.

Parágrafo único. Os grupos ocupacionais, as nomenclaturas, os quantitativos, as classes de vencimentos e as carreiras dos 
cargos de provimento efetivo dos servidores do SAAE são os constantes dos Anexos, I e II desta Lei.

Art. 17. As descrições e os fatores a serem considerados com relação aos cargos fazem parte do anexo III desta Lei.

CAPÍTULO VIII

DO TREINAMENTO

Art. 18. Fica instituído como atividade permanente do SAAE, o treinamento de seus servidores, a medida das disponibili-
dades financeira e das conveniências dos serviços, tendo como principais objetivos:

I - capacitar o servidor para o desempenho de suas atribuições específicas, orientando-o no sentido de obter os resultados 
desejados pela administração;

II - estimular o desenvolvimento funcional, atando condições propícias ao constante aperfeiçoamento dos servidores;

III - integrar os objetivos pessoais de cada servidor, no exercício de suas atribuições, as finalidades da administração como 
um todo;

Parágrafo único. O treinamento terá sempre caráter objetivo e prático, e será ministrado direta ou indiretamente pelo 
SAAE.

CAPÍTULO IX

DA CARGA HORÁRIA

Art. 19. A carga horária básica de trabalho dos servidores do SAAE será de 40 (quarenta) horas semanais, com exceção:

I - do cargo de Contador, que será de 30 horas semanais;

II - do cargo de Químico, que será de 20 horas semanais.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 20. Os Cargos em Comissão e as Funções Gratificadas correspondem aos níveis hierárquicos previstos na Estrutura 
Organizacional do SAAE.

Art. 21. Ao ocupante de Cargo em Comissão pertencente ao quadro de Pessoal da Autarquia será admitida a opção do 
Cargo nos seguintes termos:

I - pelos vencimentos integrais do Cargo em Comissão;
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II - pela diferença entre os vencimentos do Cargo em Comissão e o Cargo Permanente;

III - pelo percentual de 40% (quarenta por cento) sobre os vencimentos do Cargo em Comissão, a título de representação.

Parágrafo único. Só será permitida a opção, por uma das alternativas previstas no presente artigo.

Art. 22. A gratificação de função a que corresponde os encargos de Chefia do Serviço Técnico Administrativo fica fixada 
o valor de R$ 484,76 (Quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Parágrafo único. O servidor que for designado para substituir o titular, perceberá o valor da gratificação de acordo com a 
forma prevista no caput deste artigo.

Art. 23. Aos servidores do SAAE fica garantida a Concessão de Diárias, cabendo ao Diretor do SAAE, ajustá-las e expedir 
os atos e normas necessárias.

Art. 24. Aplica-se subsidiariamente aos servidores do SAAE o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Mu-
nicípio de São Domingos do Norte, cabendo ao Diretor do SAAE baixar os atos necessários à sua fiel aplicação.

Art. 25. Os valores de vencimento e gratificações apresentados nesta Lei são os de 1° de janeiro de 2015, cujo reajuste 
será feito por meio de lei específica.

Art. 26. As despesas decorrentes da implantação da presente Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias 
consignadas no Orçamento Vigente do SAAE, que serão suplementadas se necessário, em observância à legislação perti-
nente.

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 28. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 153, de 25 de novembro de 1997.

São Domingos do Norte - ES, 11 de Novembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

ANEXO I

ORGANIZAÇÃO DOS CARGOS

GRUPO OCUPACIONAL QUANTIDADE DENOMINAÇÃO DO CARGO CARREIRA

Portaria, Transporte e Conservação 05 Ajudante I

Obras, Serviços e Manutenção 03 Operador de Estação de Tratamento de Água III

Apoio Técnico-Administrativo

01 Atendente II

01 Técnico em Contabilidade IV

01 Oficial Técnico IV

Nível Superior
01 Contador V

01 Químico V
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ANEXO II

TABELA DE VENCIMENTOS E PROMOÇÃO HORIZONTAL

CLASSE
A B C D E

CARREIRA

I 779,87 791,57 803,43 815,48 854,45

II 784,47 800,15 838,01 888,28 941,57

III 900,31 977,91 1.036,59 1.098,80 1.164,73

IV 1.434,96 1.764,59 1.870,46 1.982,69 2.101,67

V 2.444,97 2.747,16 2.911,98 3.086,71 3.271,92

ANEXO III

DESCRIÇÃO DOS CARGOS

CARGO: AJUDANTE

CARREIRA: I

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições à execução de tarefas de natureza rudimentar em 
que prevaleça o esforço físico.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros; 
abrir e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos e galerias; fazer a limpeza de córregos e ribeirões; carregar e 
descarregar caminhões com materiais de construção e volumes em geral; carregar tijolos, telhas, ladrilhos, 
azulejos, tacos e outros, bem como, auxiliar assentamento dos mesmos; abrir o solo para implantação de manilhas, auxi-
liando no transporte e colocação das mesmas; auxiliar nos serviços de drenagem e aterro de depressões ou escavações de 
estradas; auxiliar nos serviços de abertura, aterro, nivelamento e desobstrução de ruas, terrenos e estradas; auxiliar na 
construção de bueiros e estradas; auxiliar nos serviços de lubrificação e manutenção de máquinas; auxiliar na execução 
reforma e conservação de canteiros em jardins e praças públicas; executar os serviços de pintura em meios-fios das ruas; 
preparar qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e concreto; encher formas de fazer bloquetes, meios-fios, mani-
lhas e tampas de esgoto com massa de concreto; dar acabamento nas peças de concreto; zelar pela guarda e conservação 
das ferramentas de trabalho; limpar ruas e estradas e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª (quarta) série do Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar força física; demonstrar resistência física; demonstrar sensibilidade; habilida-
de manual; responsabilidade; sensibilidade com animais; destreza manual; sensibilidade tátil; visão espacial; sensibilida-
de olfativa e trabalhar em equipe.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a 
menor dificuldade para o seu desempenho.

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

CARGO: ATENDENTE

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atender e prestar informações ao público nos assuntos referentes à sua área de atuação.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executa tarefas simples de rotina na área administrativa; executar serviços datilográficos; 
preencher fichas, formulários, talões, mapas, tabelas e/ou outros; executar serviços relacionados ao recebimento, regis-
tro, classificação, arquivamento, guarda e conservação de documentos em geral; executar os serviços de recebimento, 
classificação, separação e distribuição de correspondência e volumes; enviar, receber e proceder com a devolução das 
correspondências e volumes que não forem procurados até o prazo estipulado; executar serviços de reprodução de docu-
mentos; executar outras tarefas relacionadas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental completo.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe; relacionar-se com flexibilidade; demonstrar 
capacidade de organização; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade de redação; demonstrar precisão de lingua-
gem.

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

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

CARGO: OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

CARREIRA: III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operar a Estação de Tratamento de Água.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar serviços destinados a promover a operação e manutenção das estações de tra-
tamento e de recalque dos sistemas de água; Preparar soluções e dosagens de produtos químicos; Realizar as análises 
físico-químicas; Controlar a entrada de água, abrindo válvulas, regulando e acionando os motores elétricos e bombas para 
abastecer os reservatórios; Acionar os agitadores, manipulando os mecanismos de comando para misturar os integrantes, 
separar as impurezas deixando-as sedimentar no fundo do reservatório e fazendo a água circular pelas instalações da ETA, 
para assegurar o correto tratamento, bombear a água, acionando os registros lendo as marcações dos contadores do qua-
dro de controle, para determinar o consumo de água e outros fatores; Promover e/ou fazer a coleta de amostra de água 
para exames em laboratório; Realizar sob supervisão a análise de água dentro dos perímetros pré-determinados; Fazer 
o controle da vazão de água tratada distribuída a população; Ligar e desligar bombas motores e equipamentos; Fazer o 
controle dos registros de distribuição de água a população; Proceder à lavagem das unidades de filtração, decantação e 
floculação; Preencher os relatórios diários da ETA, realizar tarefas que permitem a segurança contra riscos de acidentes no 
local de trabalho; Levar a conhecimento imediato as anormalidades ocorridas no seu turno de trabalho; Executar outras 
tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo, curso específico na área e outras 
exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe; relacionar-se com flexibilidade; demonstrar 
capacidade de organização; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade de redação; demonstrar precisão de lingua-
gem.

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

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

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CARREIRA: IV

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas referentes à con-
tabilidade financeira, orçamentária e patrimonial.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Distinguir os atos dos fatos administrativos; encaminhar os documentos aos setores com-
petentes; classificar documentos fiscais; codificar documentos contábeis; enviar documentos para serem arquivados; efe-
tuar lançamentos contábeis, fazer balancetes de verificação e analisar contas patrimoniais; executar, sob supervisão, os 
trabalhos de escrituração contábil; auxiliar na elaboração de escrituração analítica de atos e fatos contábeis, financeiros e 
orçamentários; organizar, elaborar e analisar prestações de contas; extrair, registrar e controlar empenhos, notas de caixa 
de recebimento e de notas de caixa de pagamento; auxiliar no controle dos suprimentos de fundos concedidos, efetuan-
do a baixa de responsabilidade quando da prestação de contas; auxiliar na conferência e classificação dos movimentos 
de Tesouraria; controlar, sob supervisão, verbas recebidas e aplicadas; conferir e classificar faturas; elaborar balancetes 
orçamentários e financeiros; auxiliar o Contador na elaboração do controle de custeio; executar serviços informatizados 
na área de contabilidade; elaborar relatórios de atividades desenvolvidas pelo órgão; auxiliar na elaboração do balanço 
geral do Município; auxiliar na elaboração de demonstrativos de fundos pendentes e concedidos; acompanhar a execução 
orçamentária das diversas unidades da Prefeitura, examinando empenhos em face da existência de saldos nas contas; 
proceder a análise econômico-financeira e patrimonial da Prefeitura; controlar os trabalhos de análise e conciliação de 
contas; acompanhar e controlar a aplicação dos recursos vinculados da Saúde e da Educação; controlar, com ajuda do De-
partamento de Recursos Humanos, o limite de gastos com pessoal; sugerir métodos e procedimentos que visem a melhor 
coordenação dos serviços contábeis; realizar atividades com vistas a suplementação de dotações orçamentárias; preparar 
relatórios para a Audiência Pública; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: O exercício dessas ocupações requer curso técnico 
em contabilidade (nível médio). Registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Conhecimentos de informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe, demonstrando flexibilidade, competência, raciocínio lógico; 
dominar informática, trabalhando com “software” específico de contabilidade; conhecer e interpretar a 
legislação; dominar grandezas numéricas; demonstrar dinamismo e postura profissional, apresentando-se 
com boa aparência; utilizar corretamente as ferramentas de trabalho; manter-se atualizado; transparecer 
objetividade e demonstrar segurança, organização, disciplina e criatividade; e aplicar a legislação relativa ao 
exercício da contabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente variadas em seus detalhes, executadas de forma padronizadas e 
que não impõem a menor dificuldade para o seu desempenho.

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

CARGO: OFICIAL TÉCNICO

CARREIRA: IV

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições e execução de atividades relacionadas com o es-
tudo e pesquisa para aperfeiçoamento dos serviços de abastecimento de água e tratamento de água e coleta de esgoto.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Coordenar e/ou participar de trabalhos de elaboração de projetos, visando a construção e/
ou ampliação das redes de abastecimento de água e de captação e tratamento de esgoto; Coordenar e/ou participar de 
trabalhos referentes as atividades de operação e estudar e propor medidas destinadas a melhorar o funcionamento dos 
sistemas de água e esgoto aumentando-lhes a eficiência e reduzindo os custos operacionais; Orientar, supervisionar e 
rever trabalhos de equipes auxiliares; Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Zelar pela 
limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do local de trabalho; Executar outras tarefas 
correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos na área, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas 
de trabalho. Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir 
atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar 
disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade 
avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética 
profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade 
sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a legislação, demonstrar 
segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas variadas e algumas complexas que exigem planejamento, organização e coorde-
nação cuidadosos para a obtenção de resultados. Vários problemas originais se apresentam, tanto nos detalhes, como no 
conteúdo geral.
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RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: CONTADOR

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas referentes à contabilidade 
financeira, orçamentária, patrimonial e auditorias.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar a escrituração de operações contábeis; elaborar demonstrativos de bens, 
coisas, direitos e obrigações da municipalidade; controlar verbas recebidas e aplicadas; elaborar planos de 
contas orçamentárias e outros relatórios financeiros; examinar empenhos, verificando a disponibilidade 
orçamentária e financeira, classificando a despesa em elemento próprio; elaborar demonstrativos de despesas 
de custeio, por unidade orçamentária; propor normas internas contábeis; assinar atos e fatos contábeis; 
organizar dados para a proposta orçamentária e apresentar a sua versão final a cada ano contendo todos os 
relatórios e anexos exigidos pela Lei Complementar 101/2000; acompanhar e fiscalizar execução orçamentária, 
financeira e patrimonial mensalmente; elaborar o Balanço Geral anual com todos os anexos, demonstrativos 
e relatórios gerenciais exigidos pela Legislação em vigor; elaborar e acompanhar a divulgação na forma 
da Lei dos relatórios resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal, exigidos pela Lei Complementar 
101/2000; preparar os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000, para realização de audiência públi-
ca, conforme definido na mesma Lei; acompanhar o cumprimento por parte do município dos diversos limites estabeleci-
dos pela Lei Complementar 101/2000; assessorar a autoridade superior sobre assuntos referentes a finanças, contabilida-
de e execução orçamentária; orientar tecnicamente os auxiliares nos assuntos contábeis; dar pareceres em assuntos de 
sua especialidade; executar serviço de auditoria interna; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Contábeis, 
registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais.

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. Demonstrar conheci-
mentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilida-
de. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar 
conhecimento de outras línguas. Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, 
organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora 
utilize soluções originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: QUÍMICO

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando metodologias, materiais, rea-
gentes de análise e critérios de amostragem, homogeneizando, dimensionando e solubilizando amostras. Produzir subs-
tâncias, desenvolver metodologias analíticas, interpretar dados químicos, monitorar impacto ambiental de substâncias, 
supervisionar procedimentos químicos, coordenar atividades químicas laboratoriais e industriais.

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas: selecionar metodologias 
de análise, materiais e reagentes de análise e critérios de amostragem; coletar; acondicionar amostras para preserva-
ção; reduzir granulometria de amostras; homogenizar, quartear e dimensionar amostras; submeter amostras a processos 
químicos e físicos; medir parâmetros químicos e físico-químicos de amostras. B - Produzir substâncias: especificar 
matérias-primas; extrair, sintetizar, concentrar, purificar e secar substâncias; caracterizar substâncias e produtos; estabe-
lecer composição de produto final; assessorar em desenvolvimento de equipamentos; orientar processo de acondiciona-
mento de produtos; estabelecer prazo de validade de produtos. C - Desenvolver metodologias analíticas: pesquisar 
bibliografia; elaborar procedimentos analíticos; validar metodologias analíticas; estimar custo-benefício de metodologias; 
analíticas. D - Interpretar dados químicos: tratar dados; analisar resultados de ensaio; comparar resultados com parâ-
metros analíticos e de referência; avaliar aplicabilidade de métodos; rastrear causas de alterações em resultados; emitir 
pareceres, laudos e relatórios técnicos. E - Monitorar impacto ambiental de substâncias: Mensurar geração de resí-
duos poluentes; identificar resíduos poluentes; mensurar grau de toxicidade de substâncias; descartar resíduos inertes; 
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reciclar substâncias; tratar resíduos químicos, físicos, biológicos e radioativos; monitorar comportamento de substâncias 
em ambiente; monitorar confinamento de substâncias tóxicas e/ou radioativas; descrever ações preventivas e corretivas 
de impacto ambiental; fiscalizar descarte de resíduos poluentes. F - Supervisionar procedimentos químicos: Definir 
metodologia de processos; supervisionar recepção e identificação de amostras; verificar procedência e características de 
matéria-prima; verificar condições de uso de equipamentos; supervisionar calibração de equipamentos e execução de 
ensaios; examinar relatórios de produção; implementar ações preventivas e corretivas; referendar resultados. G - Coor-
denar atividades químicas laboratoriais e industriais: Especificar equipamentos e materiais necessários; controlar 
entrada e saída de materiais e equipamentos; inspecionar uso de equipamentos de segurança. H - Serviços gerais: utilizar 
recursos de Informática, executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Química, registro no 
conselho de classe respectivo. Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

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

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. Demonstrar conheci-
mentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilida-
de. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar 
conhecimento de outras línguas. Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, 
organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora 
utilize soluções originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

LEI 844
Publicação Nº 65127

LEI Nº 844, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.

Altera as Leis nº 458, de 31 de janeiro de 2007 e 
210, de 3 de novembro de 1999 e dá outras provi-
dências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre alterações nas Leis nº 458, de 
31 de janeiro de 2007 e 210, de 3 de novembro de 1999.

Art. 2° Os artigos 1°, 2°, 4°, 5° e 7° da Lei nº 458, de 
2007 passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º A contratação temporária de excepcional interesse 
público reger-se-á pela presente Lei.

Art. 2º As contratações temporárias deverão ser previa-
mente autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo, obser-
vando-se o exposto no art. 17, VI da Lei nº 848 de 11 de 
Novembro de 2016.

[...]

Art. 4º O termo de contrato observará o previsto no Anexo 
I da Lei nº 373, de 11 de março de 2005, e sua rescisão 
poderá ocorrer:

I - a pedido do servidor contratado, desde que comunicado 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

II - quando o servidor contratado incorrer em falta discipli-
nar ou a critério da Administração Pública;

III - com o provimento da vaga em decorrência de con-
curso público.

[...]

Art. 5º Os servidores temporários deverão preencher os 
requisitos previstos na legislação, bem como os a seguir 
expostos:

[...]

Art. 7º O prazo de contratação observará o previsto no art. 
178 da Lei nº 210, de 3 de novembro de 1999.”

Art. 3° O inciso III do art. 122, o caput do art. 127 e as alí-
neas “a” e “b” do §1° do Art. 178, da Lei nº 210, de 1999 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 122 [...]

III - demissão;

[...]
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Art. 127. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

Art. 178 [...]

[...]

a) nas hipóteses dos incisos I, II, III, IV, alínea “e” e VI, 
por até seis meses, podendo ser prorrogado por período 
igual ou inferior;

b) na hipótese do inciso IV, alíneas “a”, “b”, “c” e “f”, en-
quanto perdurar o afastamento legal;”

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° Revoga-se a alínea “d” do inciso IV do Art. 178, da 
Lei nº 210, de 1999.

São Domingos do Norte - ES, 11 de Novembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

LEI 845
Publicação Nº 65128

LEI Nº 845 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016

Institui, no Calendário Oficial do Município de São 
Domingos do Norte, o Encontro dos ex-alunos da Es-
cola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “São 
Domingos” e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, faço saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de São Do-
mingos do Norte, o Encontro dos ex-alunos da Escola Es-
tadual de Ensino Fundamental e Médio “ São Domingos”, a 
ser comemorado, anualmente, no primeiro final de sema-
na de setembro.

Art. 2º O Encontro dos ex-alunos da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio “ São Domingos”, passa a 
integrar o Calendário Oficial de eventos culturais do Muni-
cípio de São Domingos do Norte.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se

São Domingos do Norte – ES, 11 de Novembro de 2016.

JOSE GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

LEI 846
Publicação Nº 65129

LEI Nº 846, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.

Nomeia o Centro Integrado de Assistência Social 
Municipal como “Centro Integrado de Assistência 
Social Dona Vivi”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei:

Art. 1° O Centro Integrado de Assistência Social Municipal 
localizado aos fundos da sede da Prefeitura Municipal de 
São Domingos do Norte, no bairro Emílio Callegari, passa 
a ser denominado “Centro Integrado de Assistência Social 
Dona Vivi”.

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

São Domingos do Norte - ES, 11 de Novembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

LEI 847
Publicação Nº 65130

LEI Nº. 847 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre o Orçamento onde estima a Receita 
e fixa a Despesa do Município de São Domingos do 
Norte para o Exercício de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O Orçamento-Programa do Município de São Do-
mingos do Norte-ES, para o exercício de 2017, pelo qual 
fica estimado a Receita e fixada a Despesa, compreenden-
do o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social referente aos 
poderes do Município, seus Fundos, Órgão e Entidades da 
Administração Direta e Indireta, assim distribuído:

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Estimativa da Receita
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ESPECIFICAÇÃO VALOR R$

PREFEITURA MUNICIPAL 35.886.400,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 710.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.430.000,00

(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB -3.526.400,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 35.500.0000,00

Art. 2° A Receita será realizada mediante arrecadação de 
tributos, rendas, convênios e outras receitas correntes e 
de capital, na forma da Legislação em vigor, com o seguin-
te desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO VALOR – R$

RECEITAS CORRENTES 32.718.400,00

RECEITA TRIBUTÁRIA 1.490.900,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 38.500,00

RECEITAS PATRIMONIAIS 497.382,00

RECEITA DE SERVIÇOS 1.248.630,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 29.190.900,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 252.088,00

RECEITAS DE CAPITAL 6.308.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 500.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 245.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.563.000,00

(-) DEDUÇÃO DA RECEITA 
CORRENTE

-3.526.400,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 35.500.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa do Município será fixada segundo a dis-
criminação dos anexos integrantes deste Projeto de Lei 
e apresenta sua composição por categorias econômicas, 
funções, subfunções, programas, projetos, atividades e 
operações especiais, com o desdobramento, a saber:

POR ÓRGÃO DE GOVERNO/UNIDADE

ORGÃO DE GOVERNO/UNIDADE VALOR R$

Câmara Municipal de São Domingos do 
Norte

1.452.000,00

Gabinete do Prefeito 763.700,00

Procuradoria Geral do Município 357.400,00

Secretaria Municipal de Controle Interno 
Transparência

151.200,00

Secretaria Municipal de Planejamento, 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio

501.500,00

Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

3.808.900,00

Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura

12.265.600,00

Secretaria Municipal de Saúde 6.200.000,00

Secretaria Munic. de Trabalho, Desenv. e 
Assistência Social

1.960.500,00

Secretaria Municipal de Obras, Serviços 
Urbanos e Interior

3.459.200,00

Secretaria Municipal de Agricultura 2.956.500,00

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 563.500,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 710.000,00

Reserva de Contingência 350.000,00

TOTAL DA DESPESA 35.500.000,00

POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA VALOR R$

Despesas Correntes 27.637.500,00

Despesas Capitais 7.512.500,00

Reserva de Contingência 350.000,00

TOTAL 35.500.000,00

POR FUNÇÕES

FUNÇÕES VALOR R$

Legislativa 1.265.000,00

Essencial a Justiça 138.700,00

Administração 5.627.100,00

Assistência Social 1.537.500,00

Previdência Social 1.189.000,00

Saúde 6.175.000,00

Trabalho 4.200,00

Educação 11.498.600,00

Cultura 162.000,00

Urbanismo 2.653.700,00

Saneamento 499.800,00

Gestão Ambiental 308.500,00

Agricultura 1.313.000,00

Indústria 492.000,00
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Comércio e Serviços 10.800,00

Comunicações 22.000,00

Transporte 1.132.000,00

Desporto e Lazer 595.000,00

Encargos Especiais 526.100,00

Reserva de Contingência 350.000,00

TOTAL 35.500.000,00

CAPITULO II

Das Disposições Gerais e Finais

Art. 4º Durante a execução orçamentária do exercício de 
2017 fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 
40% (quarenta por cento) da despesa fixada, obedecidas 
às disposições do art. 43, seus parágrafos e incisos da lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - os Créditos Adicionais Suplementares de que trata o 
inciso anterior poderão ser abertos para os poderes do Mu-
nicípio, seus Fundos, Órgão e Entidades da Administração 
Direta e Indireta, sempre por decreto do executivo;

III – tomar as medidas necessárias para ajustar os dispên-
dios ao efetivo comportamento da receita.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a trans-
posição, o remanejamento e a transferência de recursos 
orçamentários, no âmbito da mesma Ação de Governo, 
não integrando o mesmo, o limite de suplementação apro-
vado por esta Lei. Para tanto, considera-se:

I – Ação de Governo: Ação Governamental é o conjunto 
de operações cujos produtos contribuem para os objetivos 
do programa governamental. A ação pode ser um projeto, 
atividade ou operação especial.

Art. 6º Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal autorizado 
a celebrar Convênios, Acordos entre a Prefeitura Municipal 
e os Órgãos da Administração Direta ou Indireta da União, 
Estado e outros Municípios e Entidades privadas, desde 
que os Encargos Financeiros decorrentes dos referidos ins-
trumentos, por parte do Município, não ultrapassem a 40% 
(quarenta por cento) do valor da despesa fixada nesta Lei.

Parágrafo único – O Município poderá integrar Consórcios 
Intermunicipais devidamente instruídos e autorizados por 
Lei.

Art. 7º As dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, 
serão movimentadas pelo Órgão Central da Administração 
Geral, exceto os Fundos Municipais e Autarquias, que se-
rão geridas de acordo com a legislação que os instituiu.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no 
curso da execução orçamentária, realizar operações de 
crédito, nas espécies, limites e condições estabelecidas 
em Resolução do Senado Federal e na legislação federal 
pertinente, especialmente na Lei Complementar Federal 
nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 9º Fica alterada os valores em cada categoria econô-
mica, origem, espécie e rubrica da receita, assim como, 
os valores fixados por categoria econômica, grupo de na-
tureza, modalidade de aplicação e elemento da Despesa, 
todos constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
o ano de 2017.

Parágrafo Único – Os demais anexos constantes da referi-
da Lei permanecem inalterados, assim como, suas metas 
e riscos fiscais.

Art. 10º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º (primeiro) 
de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete).

São Domingos do Norte - ES, 11 de Novembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 05
Publicação Nº 65131

LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 11 DE NOVEMBRO DE 
2016.

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, a Con-
troladoria Geral do Município de São Domingos do 
Norte e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A organização e fiscalização do Município de São 
Domingos do Norte pelo sistema de controle interno fi-
cam estabelecidas na forma desta Lei, nos termos do que 
dispõe os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e 
artigos 29, 70 e 76 da Constituição Estadual.
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CAPÍTULO II

DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º O controle interno do Município de São Domingos 
do Norte compreende o plano de organização e todos os 
métodos e medidas adotados pela administração para sal-
vaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas opera-
ções, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, 
metas e orçamentos e das políticas administrativas pres-
critas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e 
assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º Entende-se por Sistema de Controle Interno o con-
junto de atividades de controle exercidas no âmbito do 
Poder Executivo e Legislativo Municipal, incluindo a Admi-
nistração Direta e Indireta, de forma integrada, compreen-
dendo particularmente:

I – o controle exercido diretamente pelos diversos níveis 
de chefia objetivando o cumprimento dos programas, me-
tas e orçamentos e a observância à legislação e às normas 
que orientam a atividade específica da unidade controlada;

II – o controle, pelas diversas unidades da estrutura orga-
nizacional, da observância à legislação e às normas gerais 
que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III – o controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao 
Município efetuado pelos órgãos próprios;

IV – o controle orçamentário e financeiro das receitas e 
despesas, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planeja-
mento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V – o controle exercido pela Unidade Central de Controle 
Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Siste-
ma de Controle Interno da administração e a assegurar a 
observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos 
aos incisos I a VI, do art. 59, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

Parágrafo único. Os Poderes e órgãos referidos no caput 
deste artigo deverão se submeter às disposições desta lei 
e às normas de padronização de procedimentos e rotinas 
expedidas pela Controladoria Geral do Município e pelos 
órgãos setoriais de controle interno, incluindo a adminis-
tração indireta, se for o caso.

Art. 4º Entende-se por unidades executoras do Sistema de 
Controle Interno as diversas unidades da estrutura orga-
nizacional, no exercício das atividades de controle interno 
inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter admi-
nistrativo.

CAPÍTULO III

DAS RESPONSABILIDADES DA UNIDADE CENTRAL 
DE CONTROLE INTERNO

Art. 5° São responsabilidades da Unidade Central de Con-
trole Interno referida no artigo 7º, além daquelas dispos-
tas nos art. 74 da Constituição Federal e art. 76 da Cons-
tituição Estadual, também as seguintes:

I – coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de 
Controle Interno da Administração direta e indireta, pro-
mover a integração operacional e orientar a elaboração 
dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional, supervisionando e auxiliando as unidades 
executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas 
do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos 
e informações, atendimento às equipes técnicas, recebi-
mento de diligências, elaboração de respostas, tramitação 
dos processos e apresentação dos recursos;

III – assessorar a administração nos aspectos relacionados 
com os controles interno e externo e quanto à legalidade 
dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre 
os mesmos;

IV – interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concer-
nente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V – medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos 
procedimentos de controle interno, através das atividades 
de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodo-
logia e programação próprias, nos diversos sistemas admi-
nistrativos da Administração direta e indireta, expedindo 
relatórios com recomendações para o aprimoramento dos 
controles;

VI – avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e 
metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações 
descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos 
do Orçamento Fiscal e de Investimentos;

VII – exercer o acompanhamento sobre a observância dos 
limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

VIII – estabelecer mecanismos voltados a comprovar a le-
galidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade 
na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e opera-
cional da Administração direta e indireta, bem como, na 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito pri-
vado;

IX – exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres do Ente;

X – supervisionar as medidas adotadas pelo Poder Exe-
cutivo, para o retorno da despesa total com pessoal ao 
respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 
22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
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XI – tomar as providências, conforme o disposto no art. 
31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos 
montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos res-
pectivos limites;

XII – aferir a destinação dos recursos obtidos com a alie-
nação de ativos, tendo em vista as restrições constitucio-
nais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XIII – acompanhar a divulgação dos instrumentos de trans-
parência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, 
aferindo a consistência das informações constantes de tais 
documentos;

XIV – participar do processo de planejamento e acompa-
nhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e da Lei Orçamentária;

XV – manifestar-se, quando solicitado pela administração, 
acerca da regularidade e legalidade de processos licitató-
rios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimen-
to e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumen-
tos congêneres;

XVI – propor a melhoria ou implantação de sistemas de 
processamento eletrônico de dados em todas as atividades 
da administração pública, com o objetivo de aprimorar os 
controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível 
das informações;

XVII – instituir e manter sistema de informações para o 
exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle 
Interno;

XVIII – verificar os atos de admissão de pessoal e apo-
sentadoria, reforma, revisão de proventos e pensão para 
posterior registro no Tribunal de Contas;

XIX – manifestar através de relatórios, auditorias, ins-
peções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a 
identificar e sanar as possíveis irregularidades;

XX – alertar formalmente a autoridade administrativa com-
petente para que instaure imediatamente a Tomada de 
Contas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações 
destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, 
ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao 
erário, praticados por agentes públicos, ou quando não fo-
rem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfal-
que, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXI – revisar e emitir parecer sobre os processos de Toma-
das de Contas Especiais instaurados pelo Poder Executivo 
e correspondentes órgãos, incluindo a sua administração 
direta e indireta, se for o caso, determinadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado;

XXII – representar ao TCEES, sob pena de responsabilida-
de solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades identi-
ficadas e as medidas adotadas;

XXIII – emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais 
prestadas pela administração;

XXIV – realizar outras atividades de manutenção e aperfei-
çoamento do Sistema de Controle Interno.

CAPÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES DE TODAS AS UNIDADES 
EXECUTORAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º As diversas unidades componentes da estrutura or-
ganizacional do Poder Executivo e Legislativo, incluindo a 
Administração direta e indireta, se for o caso, no que tange 
ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I – exercer os controles estabelecidos nos diversos siste-
mas administrativos afetos à sua área de atuação, no que 
tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a 
observância à legislação, a salvaguarda do patrimônio e a 
busca da eficiência operacional;

II – exercer o controle, em seu nível de competência, so-
bre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos 
Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e no cronogra-
ma de execução mensal de desembolso;

III – exercer o controle sobre o uso e guarda de bens 
pertencentes ao Poder Executivo e Legislativo, incluindo a 
Administração direta e indireta, colocados à disposição de 
qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exer-
cício de suas funções;

IV – avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos 
contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos 
ao respectivo sistema administrativo, em que o Poder Exe-
cutivo e Legislativo, incluindo sua Administração direta e 
indireta, seja parte;

V – comunicar à Unidade Central de Controle Interno do 
respectivo Poder Executivo e Legislativo, incluindo a Ad-
ministração direta e indireta, qualquer irregularidade ou 
ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de res-
ponsabilidade solidária.

CAPÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO 
DOS CARGOS E DAS VEDAÇÕES E GARANTIAS

SEÇÃO I

DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO

Art. 7º A Unidade Central de Controle Interno do Poder 
Executivo, incluindo a Administração direta e indireta, or-
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ganiza-se com o status de Secretaria, vinculada direta-
mente ao seu respectivo Chefe, com o suporte necessário 
de recursos humanos e materiais, que atuará como órgão 
central do Sistema de Controle Interno e será denominada 
de Controladoria Geral do Município.

SEÇÃO II

DO PROVIMENTO DOS CARGOS

Art. 8° Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal do 
Poder Executivo, 01 (um) cargo em comissão, de livre no-
meação e exoneração denominado de Controlador Geral 
Municipal, a ser preenchido por servidor ocupante de car-
go efetivo, o qual responderá como titular da Controlado-
ria Geral do Município.

Parágrafo único. O ocupante deste cargo deverá possuir 
nível de escolaridade superior e demonstrar conhecimento 
sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica e 
administração pública, além de

dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a 
atividade de auditoria.

Art. 9º Lei específica disporá sobre a criação do cargo efe-
tivo de auditor público interno, a ser ocupado por servi-
dores que possuam escolaridade superior, em quantidade 
suficiente para o exercício das atribuições a ele inerentes.

Parágrafo único. Até o provimento destes cargos, median-
te concurso público, os recursos humanos necessários às 
tarefas de competência da Unidade Central de Controle 
Interno serão recrutados do quadro efetivo de pessoal do 
Poder Executivo, incluindo a Administração direta e indire-
ta, desde que preencham as qualificações para o exercício 
da função.

SEÇÃO III

DAS VEDAÇÕES

Art. 10. É vedada a indicação e nomeação para o exercício 
de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle 
Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cin-
co) anos:

I – responsabilizadas por atos julgados irregulares, de for-
ma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

II – punidas, por decisão da qual não caiba recurso na es-
fera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo 
ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III – condenadas em processo por prática de crime contra 
a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da 
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, 
de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade ad-
ministrativa previsto na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 
1992.

Art. 11. Além dos impedimentos capitulados no Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servido-
res com função nas atividades de Controle Interno exer-
cer:

I – atividade político-partidária;

II – patrocinar causa contra a Administração Pública Mu-
nicipal.

SEÇÃO IV

DAS GARANTIAS

Art. 12. Constituem-se em garantias do ocupante da fun-
ção de titular da Unidade Central de Controle Interno e dos 
servidores que integrarem a Unidade:

I – independência profissional para o desempenho das ati-
vidades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e ban-
co de dados indispensáveis e necessários ao exercício das 
funções de controle interno.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar 
embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da 
Unidade Central de Controle Interno no desempenho 
de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de 
responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no 
inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, 
a Unidade Central de Controle Interno deverá dispensar 
tratamento especial de acordo com o estabelecido pelos 
responsáveis dos respectivos Poderes ou Òrgãos indicados 
no caput do art. 3º, conforme o caso.

§ 3º O servidor lotado na Unidade Central de Controle 
Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações 
pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência 
do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, 
para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à 
autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese a 
terceirização da implantação e manutenção do Sistema de 
Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competên-
cia do Poder ou órgão que o instituiu.

Art. 14. O Sistema de Controle Interno não poderá ser 
alocado à unidade já existente na estrutura dos Poderes 
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ou Órgãos que o instituiu, que seja, ou venha a ser, res-
ponsável por qualquer outro tipo de atividade que não a 
de Controle Interno.

Art. 15. As despesas da Unidade Central de Controle Inter-
no correrão à conta de dotações próprias, fixadas anual-
mente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 16. Fica estabelecido o período de 1 (um) ano como 
período de transição para realização de concurso público 
objetivando o provimento do quadro de pessoal da Unida-
de Central de Controle Interno.

Art. 17. Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Art. 18. Revogam-se os arts. 66-A a 66-Z da Lei nº 71, de 
30 de junho de 1995 e a Lei nº 691, de 29 de março de 
2012.

São Domingos do Norte - ES, 11 de Novembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

São Gabriel da Palha

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/2016
Publicação Nº 65121

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 5033/2016 de 31/08/2016.
Pregão presencial nº 39/2016 de 20/10/2016

OBJETO – Contratação de empresa especializada em prestação de serviços destinados ao Transporte Escolar Rural dos 
alunos do Ensino Fundamental e Médio, deste município, com veículos do tipo ônibus, em perfeito estado de uso e conser-
vação, a partir de 10 de dezembro de 2016 até 30 de abril de 2017, durante os dias letivos, conforme descrição a seguir.

Considerando as decisões tomadas no Pregão supracitado, decidimos pela ADJUDICAÇÃO do objeto ora licitado em favor 
da empresa A. L. TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME, na forma abaixo, tornando público este resultado com a sua 
publicação 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 Orgânica, e portal da transparência.

A. L. TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME.

Valor global por dia vencido, conforme planilha abaixo: R$ R$1.809,60

(Um mil, oitocentos e nove reais, e sessenta centavos)

Linha Linhas. Valor por quilômetro Valor total por linha

01 Córrego Queixada, com 72 km R$ 5,20 374,40

02 Córrego Mundo Novo, com 88 km R$ 5,20 457,60

03 Flor da Terra Roxa, com 100 km R$ 5,20 520,00

04 Córrego General Rondon, com 88 km R$ 5,20 457,60

Valor global por dia ........... 1.809,60

Os autos se encontram com vistas franqueada aos interessados.

São Gabriel da Palha, em 11 de novembro de 2016.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

Pregoeiro Oficial
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PORTARIA Nº 022/2016- SEMSUT   -   DESIGNA SER-
VIDOR

Publicação Nº 65108

PORTARIA Nº 022/2016- SEMSUT DESIGNA SERVI-
DOR

Ayres Alves da Luz, Secretário Municipal de Serviços 
Urbanos e Transporte, Nomeado através do Decreto 
Nº.· 308/2016, de 10 de Maio de 2016, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Legislação Vigente, e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da 
Lei N.º 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de 
remeter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Mu-
nicipal Relatório de todos os contratos firmados sob sua 
gestão, indicando seu número, nome do contratado, ob-
jeto, valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do 
Contrato;

CONSIDERANDO que o servidor designado para atuar 
como Fiscal do Contrato foi exonerado,

R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR o servidor ALEXSANDRO ARRE-
CO, Matrícula 2955, Cargo: AGENTE FISCAL, localizado 
na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, 
para atuar como Fiscal do Contrato Nº 0107/2015, fir-
mado em 07 de Outubro de 2015, entre esta municipalida-
de e a Firma VITÓRIA TELRCOM LTDA ME, para prestação 
de serviços de videomonitoramento em cumprimento ao 
disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93.

Art. 2.º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total 
eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização 
da execução do contrato, tendo total responsabilidade 
pelos resultados, devendo observar o cumprimento, pela 
contratada, das regras técnicas, científicas ou artísticas 
previstas no instrumento contratual.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 18 de outubro de 2016

Art. 4.º Revogando-se as disposições em contrário, em 
especial a Portaria nº 17/2015.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, em 
07 de novembro 2016.

AYRES ALVES DA LUZ

Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Transporte

Publicada nesta Secretaria Municipal de Administração, 
na data supra.

PORTARIA Nº 39/2016 – SEMED  -  DESIGNA SER-
VIDOR

Publicação Nº 65109

PORTARIA Nº 39/2016 – SEMED DESIGNA SERVI-
DOR

CONSIDERANDO o disposto no Art.67 e Parágrafos da Lei 
N.º 8.666/93;

CONSIDERANDO que a servidora AGNES NOGUEIRA 
COUTO, Matrícula 4675, Cargo: Assessor Especial Adjun-
to, na Secretaria Municipal de Educação, para atuar como 
Fiscal do Contrato Nº 14/2016, de 03 de maio de 2016, 
celebrado com a empresa SERVI-CARNE LTDA EPP, em 
cumprimento ao disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei 
N.º 8.666/93;

CONSIDERANDO que a referida servidora não será mais 
fiscal do aludido Contrato;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de 
remeter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Mu-
nicipal, Relatório de todos os contratos firmados sob sua 
gestão, indicando seu número, nome do contratado, ob-
jeto, valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do 
Contrato;

CONSIDERANDO que deverá ser designado para Fiscal 
do Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfei-
to desempenho da função,

R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR a servidora Marcela Ferraz, Matrícu-
la 3212, Cargo: Auxiliar de Secretaria, na Secretaria Muni-
cipal de Educação, para atuar como Fiscal do Contrato Nº 
14/2016, de 03 de maio de 2016, celebrado com a empre-
sa SERVI-CARNE LTDA EPP, em cumprimento ao disposto 
no Art. 67 e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93.

Art. 2.º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total 
eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato, tendo total responsabilidade pelos 
resultados, devendo observar o cumprimento, pela contra-
tada, das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas 
no instrumento contratual.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Es-
tado do Espirito Santo.

Secretaria Municipal de Educação, em 07 de outubro de 
2016.

SANDRO VAGNO BASTO

Secretário Municipal de Educação

Decreto 97/2015
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São Roque do Canaã

Prefeitura

DECRETO N.º 3.054/2016
Publicação Nº 65161

 

DECRETO Nº 3.054/2016 
 
DISPÕE SOBRE ERRATA DO EDITAL 003/2016 - 
DECRETO Nº 3.047/2016. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 57, VIII da Lei Orgânica Municipal; e considerando: 

a) que o valor atribuído ao tempo de serviço nos Anexo II e III do Edital 003/2016 está 
incorreto; 

DECRETA: 
 
Art. 1º - No anexo II, do Edital 003/2016 (Decreto nº 3.047/2016): 

I) Onde se lê: 

1 - TEMPO DE SERVIÇO 
(campos preenchidos pela Comissão) 

VALOR 
ATRIBUIDO 

MÊS 

DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

(MARQUE X) 
PONTOS 

Tempo de serviço prestado no cargo ou funções afins, até o limite de 60 meses. 1   

SUBTOTAL 1:  
II) Leia-se: 

1 - TEMPO DE SERVIÇO 
(campos preenchidos pela Comissão) 

VALOR 
ATRIBUIDO 

MÊS 

DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

(MARQUE X) 
PONTOS 

Tempo de serviço prestado no cargo ou funções afins, até o limite de 60 meses. 0,5   

SUBTOTAL 1:  
Art. 2º - No anexo II , do Edital 003/2016 (Decreto nº 3.047/2016): 

I) Onde se lê: 

DISCRIMINAÇÃO PONTOS 

 Tempo de serviço prestado no cargo ou função afim, até o limite de 60 meses. 1 ponto por mês completo até o limite de 5 anos 
prestado 

Pontuação máxima: 30 pontos 
II) Leia-se 

DISCRIMINAÇÃO PONTOS 

 Tempo de serviço prestado no cargo ou função afim, até o limite de 60 meses. 0,5 ponto por mês completo até o limite de 5 
anos prestado 

Pontuação máxima: 30 pontos 

Art. 3º - Os anexos II e III do Edital 003/2016  passam a vigorar conforme anexo único desde. 

Art. 4º - Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital 003/2016 (Decreto nº 
3.047/2016). 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Gabinete do Prefeito, 11 de Novembro de 2016. 

 
MARCOS GERALDO GUERRA 

Prefeito Municipal 
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EDITAL 003/2016 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, POR EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO, DE AGENTE DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO, AGENTE DE PORTARIA, AGENTE DE 
SERVIÇOS OPERACIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR SOCIAL, MOTORISTA, OPERADOR DE 
MÁQUINAS PESADAS E TÉCNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE MECÂNICO, 
ENGENHEIRO CIVIL, MECÂNICO DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, NUTRICIONISTA, PEDREIRO, 
PSICÓLOGO E RECEPCIONISTA. 

ANEXO II – A- (AGENTE DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO, AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, MOTORISTA, 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PEDREIRO) 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

NOME:_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TEL.(RES):___________________________________________ TEL. (CONTATO): _________________________________ 
 

ENDEREÇO:____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA:  (     ) SIM  (     ) NÃO 

 

Marque com um “X” o cargo Pleiteado 
AGENTE DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO  
AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS  
MOTORISTA  
OPERADOR DE MAQUINAS  PESADAS  
PEDREIRO  

I – EXERCICIO PROFISSIONAL 

1 - TEMPO DE SERVIÇO 
(campos preenchidos pela Comissão) 

VALOR 
ATRIBUIDO 

MÊS 

DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

(MARQUE X) 
PONTOS 

Tempo de serviço prestado no cargo ou funções afins, até o limite de 60 meses. 0,5   

SUBTOTAL 1:  
II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

(*) Além dos requisitos exigidos para pleitear a vaga (habilitação como candidato) 

ITEM 
VALOR 

ATRIBUIDO 
AO TÍTULO 

DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

(MARQUE X) PONTOS 

1. Certificado de conclusão de Ensino Médio 35   
2. Certificado de conclusão de curso avulso na área  pleiteada com duração  superior a 120 
(cento e vinte) a partir de 01/01/2013, na área pleiteada, emitido por Secretarias Municipais de, 
Secretarias Estaduais, Ministério, instituições filantrópicas sem fins lucrativos, por instituições 
públicas e privadas de educação profissional e ensino médio, instituições de ensino superior ou 
certificação emitida por cursos avulsos com validades por Instituição de Ensino Superior – IES. 

25   

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

06   

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

04   

SUBTOTAL 2:  
DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

Declaro estar ciente das normas contidas no Edital nº 003/2016 (aprovadas pelo Decreto nº 3047/2016) que regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais 
da saúde.  
Declaro ainda que, por ser de meu conhecimento, me submeto a todas as cláusulas e condições do Edital 003/2016 (aprovadas pelo Decreto nº 3047/2016) que regulamenta 
o processo seletivo simplificado dos profissionais da saúde. 
 
São Roque do Canaã-ES, ____ de __________________ de 2016.                                _________________________________________ 
                                                                                                                                                  Assinatura do Candidato 
TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA (SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS 1 e 2) PONTOS: 
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EDITAL 003/2016 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, POR EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO, DE AGENTE DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO, AGENTE DE PORTARIA, AGENTE DE 
SERVIÇOS OPERACIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR SOCIAL, MOTORISTA, OPERADOR DE 
MÁQUINAS PESADAS E TÉCNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE MECÂNICO, 
ENGENHEIRO CIVIL, MECÂNICO DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, NUTRICIONISTA, PEDREIRO, 
PSICÓLOGO E RECEPCIONISTA. 

ANEXO II – B- (AGENTE DE PORTARIA, CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE MECÂNICO, 
EDUCADOR SOCIAL, MECÂNICO DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, RECEPCIONISTA, TÉCNICO EM 

PROCESSAMENTO DE DADOS) 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

NOME:_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TEL.(RES):___________________________________________ TEL. (CONTATO): _________________________________ 
 

ENDEREÇO:____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA:  (     ) SIM  (     ) NÃO 

 

Marque com um “X” o cargo Pleiteado 
AGENTE DE PORTARIA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
AUXILIAR DE MECÂNICO  
EDUCADOR SOCIAL  
MECÂNICO DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS  
RECEPCIONISTA  
TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS  

I – EXERCICIO PROFISSIONAL 

1 - TEMPO DE SERVIÇO 
(campos preenchidos pela Comissão) 

VALOR 
ATRIBUIDO 

MÊS 

DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

(MARQUE X) 
PONTOS 

Tempo de serviço prestado no cargo ou funções afins, até o limite de 60 meses. 0,5   

SUBTOTAL 1:  

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

ITEM 
VALOR 

ATRIBUIDO 
AO TÍTULO 

DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

(MARQUE X) PONTOS 

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

35   

2. Diploma de curso superior desde que não seja o requisito mínimo para o exercício do cargo. 25   

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

06   

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

04   

SUBTOTAL 2:  

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 
Declaro estar ciente das normas contidas no Edital nº 003/2016 (aprovadas pelo Decreto nº 3047/2016) que regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais da 
saúde.  
Declaro ainda que, por ser de meu conhecimento, me submeto a todas as cláusulas e condições do Edital 003/2016 (aprovadas pelo Decreto nº 3047/2016) que regulamenta o 
processo seletivo simplificado dos profissionais da saúde. 
 
São Roque do Canaã-ES, ____ de __________________ de 2016.                                             _________________________________________ 
                                                                                                                                                                Assinatura do Candidato 

TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA (SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS 1 e 2) PONTOS: 
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EDITAL 003/2016 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, POR EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO, DE AGENTE DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO, AGENTE DE PORTARIA, AGENTE DE 
SERVIÇOS OPERACIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR SOCIAL, MOTORISTA, OPERADOR DE 
MÁQUINAS PESADAS E TÉCNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE MECÂNICO, 
ENGENHEIRO CIVIL, MECÂNICO DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, NUTRICIONISTA, PEDREIRO, 
PSICÓLOGO E RECEPCIONISTA. 

ANEXO II – C- (CARGO ASSISTENTE SOCIAL, ENGENHEIRO CIVIL, NUTRICIONISTA E PSICOLOGO) 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

NOME:_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
TEL.(RES):___________________________________________ TEL. (CONTATO): _________________________________ 
 
ENDEREÇO:____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA:  (     ) SIM  (     ) NÃO 

 
Marque com um “X” o cargo Pleiteado 

ASSISTENTE SOCIAL  
ENGENHEIRO CIVIL  
NUTRICIONISTA  
PSICOLOGO  

 

I – TEMPO DE SERVIÇO 

1 - TEMPO DE SERVIÇO 
(campos preenchidos pela Comissão) 

VALOR 
ATRIBUIDO 

MÊS 

DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

(MARQUE X) 
PONTOS 

Tempo de serviço prestado na função, até o limite de 60 meses. 0,5   

SUBTOTAL 1:  

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

ITEM 
VALOR 

ATRIBUIDO 
AO TÍTULO 

DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

(MARQUE X) PONTOS 

1. Certificado de conclusão de Doutorado na área pleiteada desde que não seja o requisito mínimo para o 
exercício do cargo. 30   

2. Certificado de conclusão de Mestrado na área pleiteada desde que não seja o requisito mínimo para o 
exercício do cargo. 20   

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

15   

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

03   

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

02   

SUBTOTAL 2:  
 

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Declaro estar ciente das normas contidas no Edital nº 003/2016 (aprovadas pelo Decreto n° 3047/2016) que regulamenta o processo seletivo simplificado dos profissionais da 
saúde.  
Declaro ainda que, por ser de meu conhecimento, me submeto a todas as cláusulas e condições do Edital 003/2016 (aprovadas pelo Decreto nº 3047/2016) que regulamenta o 
processo seletivo simplificado dos profissionais da saúde. 
 
São Roque do Canaã-ES, ____ de __________________ de 2016.                                                     __________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                  Assinatura do Candidato 

 

TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA (SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS 1 e 2) PONTOS: 
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EDITAL 003/2016 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO, DE AGENTE DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO, AGENTE DE PORTARIA, AGENTE DE SERVIÇOS 
OPERACIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR SOCIAL, MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E 
TÉCNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE MECÂNICO, ENGENHEIRO CIVIL, 
MECÂNICO DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, NUTRICIONISTA, PEDREIRO, PSICÓLOGO E RECEPCIONISTA. 

ANEXO III 
A – EXERCÍCIO PROFISSIONAL (TEMPO DE SERVIÇO) (para todos os cargos) 

DISCRIMINAÇÃO PONTOS 

 Tempo de serviço prestado no cargo ou função afim, até o limite de 60 meses. 0,5 ponto por mês completo até o limite de 5 anos 
prestado 

Pontuação máxima: 30 pontos 

B – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
I – Para os cargos de Agente de Limpeza e Alimentação, Agente de Serviços Operacionais, Motorista, Operador de Máquinas Pesadas e Pedreiro 

ESPECIFICAÇÃO Valor Atribuído 
1. Certificado de conclusão de Ensino Médio desde que não seja o requisito mínimo para o exercício do cargo. 35 

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

25 

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

06 

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

04 

Pontuação máxima: 70 pontos 

II – Para os cargos de Agente de Portaria, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Mecânico, Educador Social, Mecânico de Máquinas Leves e pesadas, 
Recepcionista, Técnico em Processamento de Dados. 

ESPECIFICAÇÃO Valor Atribuído 

1. Certificado de conclusão de curso de pós-graduação “Lato Sensu” em nível de especialização na área de atuação com no mínimo 360 
(trezentos e sessenta) horas, com aprovação de monografia, desde que não seja o requisito mínimo para o exercício do cargo. 35 

2. Diploma de curso superior desde que não seja o requisito mínimo para o exercício do cargo. 25 

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

06 

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

04 

Pontuação máxima: 70 pontos 

III - Para os cargos de assistente social, engenheiro civil, nutricionista e psicólogo 

ESPECIFICAÇÃO Valor Atribuído 

1. Certificado de conclusão de Doutorado na área pleiteada desde que não seja o requisito mínimo para o exercício do cargo. 30 

2. Certificado de conclusão de Mestrado na área pleiteada desde que não seja o requisito mínimo para o exercício do cargo. 20 

3. Certificado de conclusão de curso de pós-graduação “Lato Sensu” em nível de especialização na área de atuação com no mínimo 360 
(trezentos e sessenta) horas, com aprovação de monografia, desde que não seja o requisito mínimo para o exercício do cargo. 15 

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

03 

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

02 

Pontuação máxima: 70 pontos 
Obs:  Apenas 01 certificado para cada item 
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DECRETO N.º 3.055/2016
Publicação Nº 65162

DECRETO Nº 3.055/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI, e XXII da Lei Or-
gânica Municipal, e considerando:

a) o conteúdo do processo administrativo protocolizado 
sob nº 003958/2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, a partir de 16 de no-
vembro de 2016, o servidor RODRIGO NEGRELLI, do 
cargo de Secretário Municipal de Administração e Finan-
ças, de provimento em comissão, para o qual foi nomeado 
através do Decreto nº 2.442, de 17 de maio de 2012.

Art. 2º - Este Decreto entre em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 11 de Novembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3.056/2016
Publicação Nº 65163

DECRETO Nº 3.056/2016

DISPÕE SOBRE ERRATA DO EDITAL 001/2016 - DE-
CRETO Nº 3.045/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo artigo 57, VIII da Lei Orgânica Municipal; 
e considerando:

a) que o tempo limite para a contagem do tempo de ser-
viço no cargo pleiteado do Edital 001/2016 está incorreto;

DECRETA:

Art. 1º - Na alínea “b” do item 6.4.1, do Edital 001/2016 
(Decreto nº 3.045/2016):

I) Onde se lê:

b) a contagem do tempo de serviço no cargo pleiteado 
será até o limite de 60 meses, considerando o tempo limite 
o mês de outubro de 2015.

II) Leia-se:

b) a contagem do tempo de serviço no cargo pleiteado 
será até o limite de 60 meses, considerando o tempo limite 
o mês de outubro de 2016.

Art. 2º - Permanecem inalteradas as demais disposições 
do Edital 001/2016 (Decreto nº 3.045/2016).

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

Gabinete do Prefeito, 11 de Novembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3.057/2016
Publicação Nº 65164

DECRETO Nº 3.057/2016

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgâ-
nica Municipal, e considerando:

a) A Portaria de nº 326/2016, que dispõe sobre a conces-
são de férias da Secretária Municipal de Meio Ambiente,

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado, o servidor Rodrigo Negrelli, ocu-
pante do cargo de Secretário Municipal de Administração 
e Finanças, para assumir, cumulativamente com o seu 
cargo, o exercício das atividades do cargo de Secretário 
Municipal de Meio Ambiente, no período de 1º/11/2016 a 
11/11/2016.

Art. 2º - O substituto não fará jus à remuneração pelo 
exercício do cargo de Secretário Municipal de Meio Am-
biente.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 1º de novembro 
de 2016.

Gabinete do Prefeito, 11 de Novembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal
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PORTARIA N.º 375/2016
Publicação Nº 65158

PORTARIA Nº 375/2016

DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FÉ-
RIAS DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII da Lei Orgânica Muni-
cipal e considerando:

a) a Portaria nº 190, de 15 de junho de 2016; e

b) o conteúdo do processo administrativo protocolizado 
sob nº 003959/2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o gozo de férias, relativas ao período 
aquisitivo de 02/02/2015 à 01/02/2016, ao servidor FRAN-
CISCO CORREA JÚNIOR, no período de 16/11/2016 a 
30/11//2016.

Parágrafo Único - O gozo das férias relativas ao período 
aquisitivo de que trata o caput deste artigo, havia sido 
suspenso através da Portaria n.º 190, de 15 de junho de 
2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 11 de Novembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 376/2016
Publicação Nº 65160

PORTARIA Nº 376/2016

DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FÉ-
RIAS DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo art. 57, incisos VIII da Lei Orgânica Muni-
cipal e considerando:

a) a Portaria nº 351, de 21 de outubro de 2016; e

b) o conteúdo do processo administrativo protocolizado 
sob nº 003861/2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o gozo de férias, relativas ao perío-
do aquisitivo de 19/09/2015 a 18/09/2016, a servidora 
ELIANA MARIA CAPPELLETTI DEGASPERI, no período 
de 26/12/2016 a 24/01//2017.

Parágrafo Único - O gozo das férias relativas ao período 
aquisitivo de que trata o caput deste artigo, havia sido 
suspenso através da Portaria n.º 351, de 21 de outubro 
de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 11 de Novembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016
Publicação Nº 65176

 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas
Previsão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)
Saldo%

(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

29.662.700,00 29.662.700,00 4.454.646,33 15,02 72,98RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 8.015.043,2521.647.656,75
28.052.000,00 28.052.000,00 4.450.471,80 15,87 76,48RECEITAS CORRENTES 6.596.765,3721.455.234,63

991.240,00 991.240,00 138.121,17 13,93 68,46RECEITA TRIBUTÁRIA 312.612,04678.627,96
891.000,00 891.000,00 134.160,98 15,06 68,01Impostos 285.039,94605.960,06
100.240,00 100.240,00 3.960,19 3,95 72,49Taxas 27.572,1072.667,90

Contribuição De Melhoria
360.000,00 360.000,00 71.142,20 19,76 100,61RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (2.206,51)362.206,51

Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas

360.000,00 360.000,00 71.142,20 19,76 100,61Contr. P/ Custeio Do Serv. De Ilum.Pública (2.206,51)362.206,51
209.709,26 209.709,26 93.221,60 44,45 232,99RECEITA PATRIMONIAL (278.897,43)488.606,69

Receitas Imobiliárias
209.709,26 209.709,26 93.221,60 44,45 232,99Receitas De Valores Mobiliários (278.897,43)488.606,69

Receitas De Concessões E Permissões
Compensações Financeiras
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos
Receitas Da Cessão De Direitos
Outras Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA
Receita Da Produção Vegetal
Receita Da Produção Animal E Derivados
Outras Receitas Agropecuárias

RECEITA INDUSTRIAL
Receita Da Industria Extrativa Mineral
Receita Da Industria De Transformação
Receita Da Indústria De Construçao
Outras Receitas  Industriais

6.000,00 6.000,00 870,01 14,50 832,02RECEITA DE SERVIÇOS (43.921,27)49.921,27
26.451.018,24 26.451.018,24 4.142.401,93 15,66 75,02TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.607.172,2719.843.845,97
26.364.931,28 26.364.931,28 4.138.141,06 15,70 75,16Transferências Intergovernamentais 6.547.941,2119.816.990,07

Transferências De Instituições Privadas
Transferências Do Exterior
Transferências De Pessoas

86.086,96 86.086,96 4.260,87 4,95 31,20Transferências De Convênios 59.231,0626.855,90
Transf. Para O Combate A Fome

34.032,50 34.032,50 4.714,89 13,85 94,10OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.006,2732.026,23
5.400,50 5.400,50 1.160,82 21,49 148,99Multas E Juros De Mora (2.645,50)8.046,00
9.742,00 9.742,00 1.418,21 14,56 63,24Indenizações E Restituições 3.580,886.161,12

18.890,00 18.890,00 2.135,86 11,31 92,52Receita Da Dívida Ativa 1.412,9417.477,06
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De
Receitas Diversas (342,05)342,05

1.610.700,00 1.610.700,00 4.174,53 0,26 11,95RECEITAS DE CAPITAL 1.418.277,88192.422,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações De Crédito Internas
Operações De Crédito Externas

700,00 700,00 6.688,93 955,56 4.670,79ALIENAÇÃO DE BENS (31.995,52)32.695,52
700,00 700,00 6.688,93 955,56 4.670,79Alienação De Bens Móveis (31.995,52)32.695,52

Alienação De Bens Imóveis
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

1.610.000,00 1.610.000,00 (2.514,40) (0,16) 9,92TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.450.273,40159.726,60
Transferências Intergovernamentais
Transferências De Instituições Privadas
Transferências Do Exterior
Transferências De Pessoas
Transferência De Outras Instituições Públicas

1.610.000,00 1.610.000,00 (2.514,40) (0,16) 9,92Transferências De Convênios 1.450.273,40159.726,60
Transferências Para O Combate A Fome

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização Do Capital Social
Receita Da Dív. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos
Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional
Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De
Outras Receitas

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
29.662.700,00 29.662.700,00 4.454.646,33 15,02 72,98SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 8.015.043,2521.647.656,75

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

29.662.700,00 29.662.700,00 4.454.646,33 15,02 72,98SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 8.015.043,2521.647.656,75

DÉFICIT (VI) 591.788,15

29.662.700,00TOTAL (VII) = (V + VI) 22.239.444,9029.662.700,00 4.454.646,33 8.015.043,25

4.215.093,84SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA 3.772.095,76

4.215.093,84Superávit Financeiro 3.772.095,76

Reabertura de Créditos Adicionais
Despesas Liquidadas

DESPESAS
Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período
(h)

Despesas Empenhadas

Até Período
(f)

Saldo

(i) = (e - h)

Saldo
Inicial

(d)
Atualizada

(e)
Pagas Até o
Periodo (i)

29.662.700,00 3.129.001,70 26.991.988,14 4.355.931,7533.877.793,84DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 22.239.444,906.885.805,70 11.638.348,94 21.815.439,56

26.352.289,08 2.116.133,11 24.167.656,35 4.150.803,6128.600.720,33DESPESAS CORRENTES 20.994.948,824.433.063,98 7.605.771,51 20.570.943,48

14.281.403,74 2.023.535,89 12.331.159,94 2.340.535,5115.791.884,81PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.743.053,253.460.724,87 4.048.831,56 11.565.780,56

100,00 100,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100,00 100,00

12.070.785,34 92.597,22 11.836.496,41 1.810.268,1012.808.735,52OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.251.895,57972.239,11 3.556.839,95 9.005.162,92

3.030.410,92 1.012.868,59 2.824.331,79 205.128,144.997.073,51DESPESAS DE CAPITAL 1.244.496,082.172.741,72 3.752.577,43 1.244.496,08

2.910.510,92 1.012.868,59 2.707.598,99 205.128,144.880.173,51INVESTIMENTOS 1.127.763,282.172.574,52 3.752.410,23 1.127.763,28

INVERSÕES FINANCEIRAS

119.900,00 116.732,80116.900,00AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 116.732,80167,20 167,20 116.732,80

RESERVA DOS RPPS

RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL

280.000,00 280.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 280.000,00 280.000,00

RESERVA DO RPPS

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

29.662.700,00 3.129.001,70 26.991.988,14 4.355.931,7533.877.793,84SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 22.239.444,906.885.805,70 11.638.348,94 21.815.439,56

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

21.815.439,5611.638.348,9422.239.444,904.355.931,756.885.805,7026.991.988,143.129.001,7033.877.793,8429.662.700,00SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 21.815.439,5611.638.348,9422.239.444,904.355.931,756.885.805,7026.991.988,143.129.001,7033.877.793,8429.662.700,00

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ELIEGI TOREZANI FERRARI
Contadora

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração Geral, Emissão: 11/11/2016 , às 15:59:14 
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DECRETO N.º 3.053/2016
Publicação Nº 65170

 

DECRETO  Nº 3.053/2016

                                                                                        SÃO ROQUE DO CANÃA   ES 10 novembro de 2016

SUPLEMENTAÇÕES

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

3.000,00

Ampliação e Melhoria da Sede da Câmara Municipal

OBRAS E INSTALAÇÕES 100000044905100000

001001.0103100011.0020000002

20.000,00

Manutenção das Atividades Legislativas

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

001001.0103100012.0010000009

500,00

Manutenção das Atividades Legislativas

SERVICOS DE CONSULTORIA 100000033903500000

001001.0103100012.0010000011

500,00

Manutenção das Atividades Legislativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

001001.0103100012.0010000012

25.000,00

Manutenção das Atividades Legislativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

001001.0103100012.0010000013

500,00

Manutenção das Atividades Legislativas

SENTENCAS JUDICIAIS 100000033909100000

001001.0103100012.0010000007

500,00

Manutenção das Atividades Legislativas

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100000033909200000

001001.0103100012.0010000014

TOTAL: 50.000,00

Marcos Geraldo Guerra
Prefeito Municipal

 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAÃ, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei
Nº 0000766/2015.

dotações:

DECRETA:

Ficha Código Descrição ValorFonte

3.740,00

Promoção e Apoio a  Eventos Esportivos e Festas no Municipio

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

006001.2781300092.032

33903200000

0000200

1000000

7.000,00

Promoção e Apoio a  Eventos Esportivos e Festas no Municipio

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

006001.2781300092.032

33903600000

0000201

1000000

11.400,00

Promoção e Apoio a  Eventos Esportivos e Festas no Municipio

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

006001.2781300092.032

33903900000

0000202

1000000

27.860,00

Obras publicas e Infraestrutura 

OBRAS E INSTALAÇÕES

007001.1545100101.011

44905100000

0000214

1000000

TOTAL: 50.000,00

Art. 2°: Para cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados recursos de suplementação por anulação de outra UG, no valor de 
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nas seguintes dotações da Câmara Municipal: 

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

Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nas seguintes
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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEM-
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Período Até Período No Período Até Período
(d)

(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo

(e) = (a - d)total b)

%

total d)

%
(d/

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 29.662.700,00 33.877.793,84 3.129.001,70 26.991.988,14 4.355.931,75 22.239.444,90 11.638.348,94100 1006.885.805,70

Legislativa 1.272.000,00 1.272.000,00 192.582,91 998.539,91 220.672,74 966.317,91 305.682,093,7 4,35273.460,09

Ação Legislativa 1.272.000,00 1.272.000,00 192.582,91 998.539,91 220.672,74 966.317,91 305.682,093,7 4,35273.460,09

Administração 3.846.353,65 4.589.377,91 528.075,63 3.842.021,91 742.885,80 3.191.300,97 1.398.076,9414,23 14,35747.356,00

Administração Geral 3.734.199,15 4.030.253,36 402.670,21 3.313.182,21 581.390,49 2.881.117,47 1.149.135,8912,27 12,96717.071,15

Controle Interno 80.654,50 82.719,91 10.405,42 64.256,24 10.702,99 60.213,10 22.506,810,24 0,2718.463,67

Formação do Recusos Humanos 30.000,00 20.126,08 9.804,90 9.804,90 10.321,180,04 0,0410.321,18

Outras Transferências 1.500,00 456.278,56 115.000,00 454.778,56 150.792,32 240.165,50 216.113,061,68 1,081.500,00

Assistência Social 1.400.699,77 1.698.779,68 101.987,51 1.241.560,35 194.094,83 1.070.230,26 628.549,424,6 4,81457.219,33

Administração Geral 448.222,78 449.005,47 53.224,45 342.272,45 57.849,62 315.398,36 133.607,111,27 1,42106.733,02

Assitência ao Portador de Deficiência 164.357,04 164.357,04 151.218,96 25.203,16 126.015,80 38.341,240,56 0,5713.138,08

Assistência à Criança e ao  Adolescente 494.284,65 619.777,68 38.605,54 451.102,98 79.372,46 383.970,94 235.806,741,67 1,72168.674,70

Assistência Comunitária 279.828,30 449.212,59 10.157,52 294.546,06 31.669,59 242.425,26 206.787,331,09 1,09154.666,53

Infra_estrutura Urbana 14.007,00 16.426,90 2.419,90 2.419,90 14.007,000,01 0,0114.007,00

Saúde 7.692.496,93 8.208.695,18 469.053,15 6.904.389,91 1.148.000,79 6.106.001,98 2.102.693,2025,58 27,461.304.305,27

Administração Geral 974.453,61 928.485,61 58.052,65 797.249,71 130.445,79 709.802,77 218.682,842,95 3,19131.235,90

Formação do Recusos Humanos 22.450,00 8.253,80 742,88 742,88 7.510,927.510,92

Atenção Básica 3.148.576,48 3.523.068,80 157.847,35 2.962.474,91 506.631,63 2.524.237,73 998.831,0710,98 11,35560.593,89

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.704.957,91 2.912.835,12 214.059,09 2.527.163,07 438.258,75 2.296.065,68 616.769,449,36 10,33385.672,05

Suporte Profilático e Terapêutico 286.306,39 242.579,63 (843,20) 184.811,60 118,39 184.341,83 58.237,800,69 0,8357.768,03

Vigilância Sanitária 190.347,39 188.880,58 16.778,83 144.583,33 23.279,56 126.389,25 62.491,330,54 0,5744.297,25

Vigilância Epidemiológica 365.405,15 404.591,64 23.158,43 287.364,41 49.266,67 264.421,84 140.169,801,06 1,19117.227,23

Educação 7.513.596,89 8.225.118,63 578.002,16 6.981.753,15 1.264.956,52 5.904.486,62 2.320.632,0125,87 26,551.243.365,48

Formação do Recusos Humanos 32.500,00 33.200,00 (74,50) 7.851,58 7.851,58 25.348,420,03 0,0425.348,42

Assistência à Criança e ao  Adolescente 57.000,00 63.400,00 60.177,84 60.177,84 3.222,160,22 0,273.222,16

Alimentação e Nutrição 209.000,00 257.962,51 48.844,05 256.135,77 52.162,51 216.696,11 41.266,400,95 0,971.826,74

Ensino Fundamental 3.406.348,56 3.650.505,32 277.383,80 3.038.198,19 560.339,99 2.617.380,82 1.033.124,5011,26 11,77612.307,13

Ensino Superior 192.269,20 213.455,95 13.645,60 190.098,51 37.305,04 156.068,72 57.387,230,7 0,723.357,44

Educação Infantil 2.250.365,35 2.421.193,25 243.263,88 1.963.849,98 358.008,64 1.780.566,20 640.627,057,28 8,01457.343,27

Educação Básica 249.289,13 216.175,60 9.448,12 172.218,52 29.841,29 150.637,01 65.538,590,64 0,6843.957,08

Transportes Especiais 1.116.824,65 1.369.226,00 (14.508,79) 1.293.222,76 227.299,05 915.108,34 454.117,664,79 4,1176.003,24

Urbanismo 4.388.525,10 5.235.235,37 212.164,41 3.669.936,16 442.123,72 2.960.004,35 2.275.231,0213,6 13,311.565.299,21

Administração Geral 1.358.934,35 1.537.070,11 188.441,52 1.195.044,25 218.759,45 1.091.972,36 445.097,754,43 4,91342.025,86

Infra_estrutura Urbana 1.517.802,56 1.809.189,68 (91.202,57) 880.621,01 6.956,30 542.718,57 1.266.471,113,26 2,44928.568,67

Serviços Urbanos 1.511.788,19 1.888.975,58 114.925,46 1.594.270,90 216.407,97 1.325.313,42 563.662,165,91 5,96294.704,68

Habitação 700,00 700,00 700,00700,00

Infra_estrutura Urbana 700,00 700,00 700,00700,00

Saneamento 6.896,00 6.896,00 6.896,006.896,00

Saneamento Básico Urbano 6.896,00 6.896,00 6.896,006.896,00

Gestão Ambiental 205.111,79 214.837,98 13.270,87 151.898,88 25.303,14 127.258,34 87.579,640,56 0,5762.939,10

Administração Geral 149.511,79 161.529,58 12.923,47 114.520,48 18.955,74 95.879,94 65.649,640,42 0,4347.009,10

Preservação e Conservação Ambiental 55.600,00 53.308,40 347,40 37.378,40 6.347,40 31.378,40 21.930,000,14 0,1415.930,00

Agricultura 1.975.247,57 3.258.117,70 997.018,30 2.705.318,35 261.986,41 1.454.536,34 1.803.581,3610,02 6,54552.799,35

Administração Geral 506.772,57 715.348,89 85.418,30 541.592,60 98.150,79 484.414,74 230.934,152,01 2,18173.756,29

Promoção da Produção Agropecuária 1.468.475,00 2.542.768,81 911.600,00 2.163.725,75 163.835,62 970.121,60 1.572.647,218,01 4,36379.043,06

Comunicações 17.000,00 29.830,45 28.230,45 75,84 26.004,01 3.826,440,11 0,121.600,00

Comunicação Social 17.000,00 29.830,45 28.230,45 75,84 26.004,01 3.826,440,11 0,121.600,00

Desporto  e Lazer 944.072,30 741.204,94 36.846,76 351.606,27 55.831,96 316.571,32 424.633,621,3 1,42389.598,67

Administração Geral 251.851,02 321.163,48 35.933,76 259.507,67 49.774,96 227.178,72 93.984,760,96 1,0261.655,81

Desporto Comunitário 584.546,00 301.602,18 2.236,00 4.499,10 1.793,10 299.809,080,02 0,01297.103,08

Lazer 107.675,28 118.439,28 (1.323,00) 87.599,50 6.057,00 87.599,50 30.839,780,32 0,3930.839,78

Encargos especiais 120.000,00 117.000,00 116.732,80 116.732,80 267,200,43 0,52267,20

Serviço da Dívida Interna 120.000,00 117.000,00 116.732,80 116.732,80 267,200,43 0,52267,20

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 280.000,00 280.000,00 280.000,00280.000,00

Reserva de Contingência 280.000,00 280.000,00 280.000,00280.000,00

TOTAL (III) = (I + II) 29.662.700,00 33.877.793,84 3.129.001,70 26.991.988,14 4.355.931,75 22.239.444,90 11.638.348,94100 1006.885.805,70

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração Geral, Emissão: 11/11/2016 , às 16:00:22 

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ELIEGI TOREZANI FERRARI
Contadora
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO /OUTUBRO DE 2016

Publicação Nº 65180

 

1,00                    

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 911.160,50       626.257,10      68,73                  
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 71.000,00         56.910,48        80,16                  
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 37.000,00         36.708,00        99,21                  
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 458.000,00       317.401,23      69,30                  
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 325.000,00       194.940,35      59,98                  
Imposto Territorial Rural - ITR
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 2.270,50           2.346,43          103,34                
Dívida Ativa dos Impostos 15.690,00         13.900,44        88,59                  
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 2.200,00           4.050,17          184,10                

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 18.694.090,00  14.249.231,18 76,22                  
9.770.700,00    7.323.322,07   74,95                  

Cota-Parte ITR 1.000,00           7.840,94          784,09                
Cota-Parte IPVA 576.190,00       554.638,12      96,26                  
Cota-Parte ICMS 8.045.500,00    6.126.888,72   76,15                  
Cota-Parte IPI - Exportação 229.500,00       179.039,83      78,01                  
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 71.200,00         57.501,50        80,76                  
Desoneração ICMS (LC 87/96) 71.200,00         57.501,50        80,76                  
Outras

TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 14.875.488,28 75,88                  

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 1.619.594,62   77,43                  
Provenientes da União 1.591.242,12   77,33                  
Provenientes dos Estados 28.352,50        83,33                  
Provenientes de Ouutros Municípios 
Outras Receitas do SUS 

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III) 
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.619.594,62   77,43                  

DESPESAS CORRENTES 7.688.669,93   7.918.285,18     6.875.677,91    86,83        6.077.678,73   76,75   
Pessoal e Encargos Sociais 3.889.509,90   4.256.140,54     3.407.872,14    80,07        3.251.997,52   76,41   
Juros e Encargos da Dívida 
Outras Despesas Correntes 3.799.160,03   3.662.144,64     3.467.805,77    94,69        2.825.681,21   77,16   

DESPESAS DE CAPITAL 3.827,00          290.410,00        28.712,00         9,89          28.323,25        9,75     
Investimentos 3.827,00          290.410,00        28.712,00         9,89          28.323,25        9,75     
Inversões Financeiras 
Amortização da Dívida 

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 7.692.496,93   8.208.695,18     6.904.389,91    84,11        6.106.001,98   74,38   

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 
DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 2.155.741,16   2.580.701,70     1.894.553,50    27,44        1.630.992,61   26,71   

Recursos de Transferências do  Sistema Único de Saúde - SUS 2.102.201,16   2.385.822,02     1.810.683,33    26,23        1.552.246,15   25,42   
Recursos de Operações de Crédito 
Outros Recursos 53.540,00        194.879,68        83.870,17         1,21          78.746,46        1,29     

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE 
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 2.155.741,16   2.580.701,70     1.894.553,50    27,44        1.630.992,61   26,71   263.560,89         
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 5.536.755,77   5.627.993,48     5.009.836,41    72,56        4.475.009,37   73,29   534.827,04         

2.243.686,13      

Inscritos em 2015 D203 2.106,22          2.106,22           
Inscritos em 2014 
Inscritos em 2013 D205 2.869,46          2.869,46           
Inscritos em 2012 D206 22.633,41        22.633,41         
Inscritos em 2011 
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2011 
TOTAL 27.609,09        27.609,09         

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2011 
TOTAL(VIII) 

Diferença de Limite Não Cumprido em 2014 
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013 
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012 
Diferença de Limite Não Cumprido em 2011 
Diferença de Limite Não Cumprido em 2010 
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2010 
TOTAL(IV) 

Cota-Parte FPM 

2.270,50                                        
15.690,00                                      

37.000,00                                      
458.000,00                                    
325.000,00                                    

911.160,50                                    
71.000,00                                      

19.605.250,50                               

 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º 

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

 Saldo Inicial  Saldo Final 
(Não Aplicado) 

 Despesas custeadas no
exercício de referência

(j)   

-                                        

-                                      

19.605.250,50                       

229.500,00                                    
71.200,00                                      
71.200,00                                      

2.200,00                                        
18.694.090,00                               
9.770.700,00                                 

1.000,00                                        
576.190,00                                    

8.045.500,00                                 

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS REALIZADAS
 Até o Bimestre 

(b) 
 %

(b /a) x 100 
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO ATUALIZADA

(a) 

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)                                                                                5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO /OUTUBRO DE 2016                                   

 Até o Bimestre 
(d) 

 % 
(d/c) x 100 

2.091.801,16                                 
2.057.778,16                                 

 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO ATUALIZADA
 © 

2.091.801,16                         
2.057.778,16                         

RECEITAS REALIZADAS

34.023,00                              

2.091.801,16                         

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)  DOTAÇÃO 
INICIAL 

 DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

(e) 

 DESPESAS 
EMPENHADAS 

 Até o Bimestre 
(f) 

 % 
(f / e) x100 

2.091.801,16                                 

34.023,00                                      

 INSCRITAS EM 
RESTOS A 

PAGAR NÃO 
PROCESSADOS 

 DESPESAS
 LIQUIDADAS 

 Até o Bimestre 
(g) 

 % 
(g / 

e)x100 

 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO  

 DOTAÇÃO 
INICIAL 

 DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

 DESPESAS
EMPENHADAS 

 Até o Bimestre 
(h) 

 CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGO 25 E 26 

 LIMITE NÃO CUMPRIDO 

 Saldo Inicial 
 Despesas custeadas no
exercício de referência

(k)   

 Saldo Final 
(Não Aplicado) 

-                                      

-                                        

30,08                  

  DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI 
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 X IIIb)/ 100)

 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE
DE CAIXA 

INSCRITOS
 

CANCELADOS 
/ PRESCRITOS 

 PAGOS 
 PARCELA 

CONSIDERADA NO 
LIMITE 

A PAGAR

 % 
(h/IVf)x100 

 INSCRITAS EM 
RESTOS A 

PAGAR NÃO 
PROCESSADOS 

 DESPESAS
LIQUIDADAS 

 Até o Bimestre 
(i) 

 % 
(i/IVg)x

100 

 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E 
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 
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Atenção Básica 3.446.146,49 4.021.959,19 3.586.612,50 47,95 2.750.023,48 43,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.959.720,81 2.780.757,62 2.322.749,97 31,05 2.195.833,35 34,90
Suporte Profilático e Terapêutico 225.937,93 331.562,38 283.659,14 3,79 209.508,25 3,33
Vigilância Sanitária 204.953,91 181.460,01 157.320,40 2,10 143.018,54 2,27
Vigilância Epidemiológica 301.192,87 335.959,84 296.742,53 3,97 257.929,30 4,10
Alimentação e Nutrição 
Outras Subfunções 765.394,49 966.106,17 833.328,42 11,14 735.205,42 11,69
TOTAL 7.903.346,50 8.617.805,21 7.480.412,96 100,00 6.291.518,34 100,00

MARCOS GERALDO GUERRA ELIEGI TOREZANI FERRARI
Prefeito Municipal Contadora

CRC ES 011900-O

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração Geral

 INSCRITAS EM 
RESTOS A 

PAGAR NÃO 
PROCESSADOS 

 DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)   DOTAÇÃO 
INICIAL 

 DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

 DESPESAS 
EMPENHADAS 

 Até o Período
(I) 

 %
(l/total l) 

x100 

 DESPESAS 
LIQUIDADAS 

 Até o Período 
(m) 

 % 
(m/total
m)x100 
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5º 
BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO/OUTUBRO DE 2016

Publicação Nº 65178

 

1,00                     

 % c=(b/a)x100 
68,73                   

     1.1- Receita Resultante do Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 84,05                   
1.1.1 - Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 80,16                   

66,75                   
88,59                   

184,10                 

     1.2- Receita Resultante do Imposto s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI 99,21                   
99,21                   

     1.3- Receita Resultante do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS 69,47                   
69,30                   

125,24                 

59,98                   
59,98                   

74,66                   
72,16                   
74,95                   

 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d" - EC 55/2007 91,76                   
 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas  "e" - EC84/2014 -                      

76,15                   
80,76                   
78,01                   

784,09                 
96,26                   

72,93                   

 % c=(b/a)x100 
72,41                   
71,66                   
72,33                   

-                      
84,09                   
52,42                   

494,61                 

-                      
23,41                   

 % c=(b/a)x100 
76,22                   
74,95                   
76,15                   
80,76                   
78,01                   

784,05                 
96,26                   
77,76                   
77,56                   

-                      
105,88                 

-                      
60,48                   

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

 Até o Bimestre 
(e) 

 % (f) = 
(e/d) 
x100 

 Até o 
Bimestre (g) 

 % (h) = 
(g/d) 
x100 

2.801.798,25 2.801.798,25  2.223.082,41     79,34    2.131.983,14  76,09   -                      
1.394.628,77 1.402.128,77  1.121.910,03 80,01 1.077.967,90 76,88   
1.407.169,48 1.399.669,48  1.101.172,38 78,67 1.054.015,24 75,30   

668.702,75    746.080,44     539.289,84        72,28    401.698,21     53,84   -                      
311.625,00    319.283,63     277.428,85 79,66 230.483,22 72,19   
357.077,75    426.796,81     261.860,99 65,83 171.214,99 40,12   

3.470.501,00 3.547.878,69  2.762.372,25     77,86    2.533.681,35  71,41   -                      15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
     13.1- Com Educação Infantil
     13.2- Com Ensino Fundamental
14- OUTRAS DESPESAS
     14.1- Com Educação Infantil
     14.2- Com Ensino Fundamental

DESPESAS DO FUNDEB  Dotação 
Inicial 

 Dotação 
Atualizada 

(d) 

Despesas Empenhadas  Despesas Liquidadas  INSCRITAS 
EM RESTOS A 
PAGAR NÃO 

PROCESSADOS 

     11.4- Receita de Convêncios de Municipalização
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) (292.517,00)                             (292.517,00)                      (176.919,48)                   

     11.2- Complementação da União ao FUNDEB
     11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 24.200,00                                 24.200,00                          25.623,97                       

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.470.501,00                            3.470.501,00                     2.698.529,59                  
     11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 3.446.301,00                            3.446.301,00                     2.672.905,62                  

    10.5- Cota-Parte ITR ou ITR arrecadados destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5+2.5)) 200,00                                      200,00                               1.568,11                         
    10.6- Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 115.238,00                               115.238,00                        110.926,80                     

    10.3- ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 14.240,00                                 14.240,00                          11.500,30                       
    10.4- Cota-Parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 45.900,00                                 45.900,00                          35.808,04                       

    10.1- Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.954.140,00                            1.954.140,00                     1.464.644,15                  
    10.2- Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.609.100,00                            1.609.100,00                     1.225.377,70                  

RECEITAS DO FUNDEB  PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO 
ATUALIZADA (a) 

RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre(b)

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.738.818,00                            3.738.818,00                     2.849.825,10                  

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.043.926,00                            1.043.926,00                     
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7+ 8) 1.550.369,00                            1.550.369,00                     362.940,39                     

     6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
7- RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -                                           -                                    
     6.1- Transferências de Convênios

     5.5- Outras Transferências do FNDE
     5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 1.800,00                                   1.800,00                            8.902,91                         

     5.3- Transferências Diretas - PNAE 98.345,00                                 98.345,00                          82.696,00                       
     5.4- Transferências Diretas - PNATE 113.118,00                               113.118,00                        59.292,88                       

     5.1- Transferências do Salário-Educação 292.380,00                               292.380,00                        211.469,30                     
     5.2- Transferências Diretas - PDDE -                                           -                                    -                                 

 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 800,00                                      800,00                               579,30                            
5- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 505.643,00                               505.643,00                        362.361,09                     

3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 20.397.086,02                          20.397.086,02                   14.875.388,28                

 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO 
ATUALIZADA (a) 

RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre(b)

     2.6- Cota-Parte IPVA 576.190,00                               576.190,00                        554.638,12                     
     2.7- Cota-Parte IOF-Ouro -                                           -                                    -                                 

     2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 229.500,00                               229.500,00                        179.039,83                     
     2.5- Cota-Parte ITR 1.000,00                                   1.000,00                            7.840,94                         

     2.2- Cota-Parte ICMS 8.045.500,00                            8.045.500,00                     6.126.888,72                  
     2.3- ICMS-Desoneração - LC nº 87/96 71.200,00                                 71.200,00                          57.501,50                       

326.000,00                               326.000,00                        299.152,03                     
465.835,52                               465.835,52                        -                                 

     2.1- Cota-Parte FPM 10.562.535,52                          10.562.535,52                   7.622.374,10                  
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b" 9.770.700,00                            9.770.700,00                     7.323.222,07                  

1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 19.485.925,52                          19.485.925,52                   14.548.283,21                

1.5.3- Dívida Ativa do ITR
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR

1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR

1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF
     1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF -                                 
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF -                                 

1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 325.000,00                               325.000,00                        194.940,35                     
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF -                                 

1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS
     1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 325.000,00                               325.000,00                        194.940,35                     

1.3.3 - Dívida Ativa do ISS -                                           -                                    
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS -                                           -                                    

1.3.1 - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS 458.000,00                               458.000,00                        317.401,23                     
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.420,50                                   1.420,50                            1.779,07                         

1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI
459.420,50                               459.420,50                        319.180,30                     

1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI -                                           -                                    
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI -                                           -                                    

1.2.1 - Imposto s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI 37.000,00                                 37.000,00                          36.708,00                       
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI -                                           -                                    

1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU
37.000,00                                 37.000,00                          36.708,00                       

1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 15.690,00                                 15.690,00                          13.900,44
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 2.200,00                                   2.200,00                            4.050,17

71.000,00                                 71.000,00                          56.910,48
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 850,00                                      850,00                               567,36

1- RECEITA DE IMPOSTOS 911.160,50                               911.160,50                        626.257,10                     
89.740,00                                 89.740,00                          75.428,45                       

RECEITAS DO ENSINO

 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)  PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO 
ATUALIZADA (a) 

RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre(b)

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO/OUTUBRO DE 2016 
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
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     16.1- FUNDEB 60%
     16.2- FUNDEB 40%

-                      
24.111,31            

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2014> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2016 >² -                      

% c=(b/a)x100
72,93                   

 Até o Bimestre 
(e) 

 % (f) = 
(e/d) 
x100 

 Até o 
Bimestre (g) 

 % (h) = 
(g/d) 
x100 

2.213.384,48 2.282.329,87  1.890.967,47     82,85    1.751.467,69  76,74   -                      
1.144.202,39 1.120.660,72  928.167,13        82,82    867.698,83     77,43   -                      

875.973,62    848.055,41     704.364,43        83,06    663.924,12     78,29   
268.228,77    272.605,31     223.802,70        82,10    203.774,71     74,75   

1.069.182,09 1.161.669,15  962.800,34        82,88    883.768,86     76,08   -                      
830.280,15    873.356,99     694.974,45        79,58    644.527,00     73,80   
238.901,94    288.312,16     267.825,89        92,89    239.241,86     82,98   

3.059.349,21 3.187.923,72  2.576.191,26     80,81    2.298.683,63  72,11   -                      
1.764.247,23 1.826.466,29  1.363.033,37     74,63    1.225.230,23  67,08   -                      
1.295.101,98 1.361.457,43  1.213.157,89 89,11    1.073.453,40 78,85   

-       
-                 -                 

251.189,13    218.775,60     173.670,10        79,38    152.088,59     69,52   
251.189,13    218.775,60     173.670,10        79,38    152.088,59     69,52   

  5.523.922,82   5.689.029,19      4.640.828,83 81,58       4.202.239,91 73,87                            -   

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
31a - DESP. CUSTEADAS C/ RECUROS RECEB. DOS CONVÊNIOS DE MUNICIPALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
35- RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANC. DE REC. DE IMPOSTOS VINCUL. AO ENSINO = (46g)
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 31a + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

 Até o Bimestre 
(e) 

 % (f) = 
(e/d) 
x100 

 Até o 
Bimestre (g) 

 % (h) = 
(g/d) 
x100 

293.580,00    414.334,76     378.179,44        91,27    292.942,44     70,70   

1.696.094,07 2.121.754,68  1.962.744,88     92,51    1.409.304,27  66,42   

1.989.674,07 2.536.089,44  2.340.924,32     92,30    1.702.246,71  67,12   -                      

7.513.596,89 8.225.118,63  6.981.753,15     84,88    5.904.486,62  71,79   -                      

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 25.623,97                           
304.353,30                         

CRC-011900/O-8

     49.2- Restos a Pagar

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

MARCOS GERALDO GUERRA ELIEGI TOREZANI FERRARI
Prefeito Municipal Contadora

     46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 2.475.158,08                      
     49.1- Orçamento do Exercício 2.475.158,08                      

80.981,79                           
2.672.905,62                      

 44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 
ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)

-                                      

 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 
VINCULADOS AO ENSINO  

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
      46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

4.155.533,57                      

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  Dotação 
Inicial 

 Dotação 
Atualizada (d) 

Despesas Empenhadas  Despesas Liquidadas  INSCRITAS 
EM RESTOS A 
PAGAR NÃO 

PROCESSADOS 

(176.919,48)                        

26- ENSINO SUPERIOR
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
28- OUTRAS
     24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Impostos e FUNDEB
     24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação

 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 

          23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
          23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24- ENSINO FUNDAMENTAL
     24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
     24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
25- ENSINO MÉDIO

 INSCRITAS 
EM RESTOS A 
PAGAR NÃO 

PROCESSADOS 
23- EDUCAÇÃO INFANTIL
     23.1 - Creche
          23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
          23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
     23.2 - Pré-escola

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)³ 5.099.271,51                            5.099.271,51                     3.718.847,07                  

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  Dotação 
Inicial 

 Dotação 
Atualizada (d) 

Despesas Empenhadas  Despesas Liquidadas 

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

80.981,79                           

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

 RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO 
ATUALIZADA (a) 

RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre(b)

     19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 79,01                                  
     19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 13,99                                  
     19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 7,00                                    

     17.2- FUNDEB 40%
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

INDICADORES DO FUNDEB VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 2.509.570,04                      

24.111,31                           

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
     17.1- FUNDEB 60%

24.111,31                           
21.801,95                           

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração Geral

27,94                                  

(105.382,25)                        

25.623,97                           

 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS 
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
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Serra

Prefeitura

DECRETO
Publicação Nº 65191

DECRETO Nº 8323, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

Aprova o Loteamento “Riviera da Aldeia”, no imóvel 
de matrícula nº 25.818, no Cartório de Registro Ge-
ral de Imóveis 1º Ofício 1ª Zona, no Distrito de Nova 
Almeida, Serra/ES, a requerimento de J. Murilo Em-
preendimento Imobiliário Ltda, inscrito no CNPJ sob 
o nº 28.474.104/0001-57.

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 tendo em vista o que consta no processo 
administrativo nº 33.193/2015 e apensos,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aprovado o Loteamento “Riviera da Aldeia”, 
situado Distrito de Nova Almeida, neste Município, numa 
gleba de 145.746,30m², registrado no Cartório de Re-
gistro Geral de Imóveis do 1º Ofício 1ª Zona, sob a ma-
trícula nº 25.818, de propriedade da Empresa J. Murilo 
Empreendimento Imobiliário Ltda, inscrita no CNPJ sob 
o nº 28.474.104/0001-57. A Área total parcelável mede 
68.246,59m², equivalente a 100% da área loteável, par-
celada da seguinte forma:

Área de 41.773,65m², destinada aos lotes, equivalente a 
61,19% da área parcelada; Área de 19.313,95m², equi-
valente a 28,30% da área parcelada, destinada ao siste-
ma viário; Área de 3.762,43m2, equivalente a 5,51% da 
área parcelada, destinada a equipamentos públicos (equi-
pamentos urbanos e comunitários); Área de 3.396,56m2, 
equivalente a 5,00% da área parcelada, destinada a espa-
ços livres de uso público, conforme projeto aprovado pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano deste 
Município.

Art. 2º O Loteamento “Riviera da Aldeia" compreende:

a) Área loteada total: 68.246,59m².

b) Número de quadras: 08.

c) Número de lotes: 123.

§ 1º Permanecem em poder do proprietário:

a) Área privativa destinada a lotes: de 41.773,65m², des-
tinada aos lotes, contendo 123 lotes.

b) Área remanescente 01 (não loteada): de 21.941,08m².

c) Áreas remanescentes 02 e 03 - de proteção ambiental 
(não loteadas): de 47.551,95m² e 5.623,00m² (respecti-
vamente), totalizando 53.174,95m².

d) Faixa de domínio da Rodovia ES-010, km 21 + 640m ao 
Km 23 + 240m: de 2.383,66m².

§ 2º Passam a ser propriedade do Município da Serra:

a) Áreas destinadas ao sistema viário: de 19.313,95m², 
equivalente a 28,30% da área parcelada.

b) Área para equipamentos públicos (EP-1): 3.762,43m2, 
equivalente a 5,51% da área parcelada.

c) Espaços Livres de Uso Público (ELP-01): 3.396,56m2, 
equivalente a 5,00% da área parcelada.

Art. 3º O proprietário tem o prazo de 180 dias, contados 
da data de aprovação do projeto, para proceder a inscrição 
do loteamento no Cartório de Registro Geral de Imóveis, 
sob pena de caducidade da aprovação, conforme consta no 
artigo 249 da Lei Municipal nº 3.820/2012.

Art. 4º A eficácia do presente Decreto fica condicionada à 
assinatura do Termo de Compromisso, que conterá as exi-
gências legais a serem cumpridas pelo loteador, na forma 
prevista na legislação vigente.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor a partir da data de 
sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 7746/2016.

Palácio Municipal, em Serra, aos 26 de outubro de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETOS
Publicação Nº 65194

DECRETO Nº 8409, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2016

Substitui servidora para representar o Município pe-
rante o Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome nos procedimentos do Programa BPC na 
Escola.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 01/2008;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social designou nova servidora para coordenar o comi-
tê gestor do Programa BPC na Escola,

D E C R E T A :
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Art. 1° Designa a servidora JANAINA GOMES FARIA SO-
LEDADE, Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal 
de Assistência Social – Semas, em substituição à servido-
ra LUCIANA SILVEIRA BERNARDES para representar este 
Município perante o Ministério de Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, nos procedimentos do Programa de 
Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Perma-
nência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias 
do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social 
– Programa BPC na Escola.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, ficando revogado o Decreto nº 5960/2015.

Palácio Municipal em Serra, aos 8 de novembro de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8413, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2016

Nomeia membros para compor as Câmaras do Con-
selho Municipal de Cultura da Serra.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhes são conferi-
das pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de conferir eficácia à Lei 
Municipal nº 1.937/1996, que criou o Conselho Municipal 
de Cultura da Serra - CMCS;

CONSIDERANDO o teor do Capítulo II, artigo 4º do Di-
ploma Legal acima mencionado;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 1.937, 
de 17 de dezembro de 1996,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam nomeados os membros para compor as Câ-
maras do Conselho Municipal de Cultura da Serra para o 
Biênio 2016/2018:

I. CÂMARA DE ARTES CÊNICAS

Titular: Luiza Helena da Silva

Suplente: Vanessa Rocha Dias

Colaborador: Cecília Maria Ribeiro

II. CÂMARA DE ARTES PLÁSTICAS

Titular: Paulo Roberto Ribeiro W. de Negreiros

Suplente: Leuzeli Borges dos Santos

Colaborador: Nadilson Corrêa

III. CÂMARA DE ARTES MUSICAIS

Titular: Paulo Sérgio Pereira

Suplente: José Messias Cávoli Ramos

Colaborador: Renata de Oliveira Lopes

IV. CÂMARA DE LITERATURA

Titular: Angela Lino de Jesus Veríssimo

Suplente: Pedro Paulo de S. Nunes

Colaborador: Albércio N. V. Machado

V. CÂMARA DE ARTESANATO, FOLCLORE E CULTURA NE-
GRA

Titular: Maria Helena Rocha

Suplente: Rossana Ippolito

Colaborador: Bruno Borges Silva

VI. CÂMARA DE ARTES AUDIOVISUAIS

Titular: Maria Suzi Costa Nunes

Suplente: Leilane Raquele Penha

Colaborador: Ariston Alves S. Barbosa

VII. CÂMARA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, 
ARQUITETÔNICO E NATURAL

Titular: Marcos Prado Rabelo

Suplente: Paulo Augusto Souza Neves

Colaborador: Benedito José Simão

VIII. REPRESENTANTES DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIA-
ÇÕES DE MORADORES DA SERRA – FAMS

Titular: Jacinto José Sezini

Suplente: Petrônio Siqueira da Silva

IX. REPRESENTANTES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Titular: Nacib Haddad Neto

Suplente: Aécio Darli de Jesus

X. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU-
RISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – SETUR

Titular: Paulo Alfonso Menegueli

Suplente: Maria Helena Firmo Pagotto

XI. DIRETORIA – ANO 2016/2018

Presidente: Maria Suzi Costa Nunes

Vice-Presidente: Paulo Roberto Ribeiro W. de Negreiros

1º Secretário: Maria Helena Rocha

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal em Serra, aos 9 de novembro de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

http://legis.serra.es.gov.br/normas/images/leis/html/L19371996.html
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EDITAL 1
Publicação Nº 65201

 

 
 

 
 

Rua Dom Pedro II Serra Centro 
Contato: 27-3251-6177 

E-MAIL: concase.serra@gmail.com 
 

 
EDITAL N.º 001∕2016 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Serra/ES - 
CONCASE, no uso de suas atribuições legais, torna publico o lançamento do presente 
edital e convida as entidades inscritas neste Conselho para apresentação de 
projetos, com aplicação imediata através de Termo de Colaboração com 
recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FMIA do 
município de Serra/ES, devendo a entidade proponente apresentar projeto e 
plano de trabalho, expondo como a organização atuara, conforme termo e condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
Art. 1º - O presente edital tem por objetivo a analise e aprovação de projetos a 
serem financiados na forma termo de Colaboração com recursos do Fundo Municipal 
da Infância e Adolescência - FMIA do município de Serra/ES, de acordo com o que 
estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8069/1990) e a 
Resolução n° 137 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CONANDA. 
 
Art. 2º - As entidades devidamente cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Serra – CONCASE, devem apresentar seus projetos 
para analise, apreciação e deliberação do Conselho. 
 
Paragrafo Único – Para apresentação dos projetos, a entidade devera estar 
devidamente registrada no CONCASE, e em funcionamento ha no mínimo 12 meses. 
 
Art. 3º - Cada projeto deverá ter valor de até R$ 100,000,00 (Cem mil reais). A 
entidade poderá apresentar mais de um projeto e em diferentes linhas de atuação 
da politica publica aqui definida, porem a prioridade e contemplar apenas um projeto 
por entidade, ficando os demais projetos, se necessário com captação de recursos 
para aplicação em 2017 conforme Edital 002/2016. 
 
Art. 4º - Para habilitação e indispensável apresentação de projeto incluindo: 
 
I - Objetivo; 
II – Área de atuação; 
III – Metodologia e procedimentos; 
IV - Justificativa; 
V – Cronograma e responsáveis pela execução; 
VI - Orçamento; 
VII – Resultados esperados. 
 
Art. 5º - Os critérios de aprovação dos projetos adotados pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONCASE, se dará preferencialmente 
pela situação de vulnerabilidade social e conforme a Resolução nº 137, art. 15 e 16 
de 21 de janeiro de 2010 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. (Art.16 deste Edital). 
 
Paragrafo Único – Vulnerabilidade social refere-se a condição de indivíduos ou 
grupos em situação de fragilidade, que os tornam expostos a riscos e a níveis 
significativos de desagregação social. Relaciona-se ao resultado de qualquer 
processo acentuado de exclusão, discriminação ou enfraquecimento de indivíduos ou 
grupos, provocado por fatores, tais como pobreza, crises econômicas, nível 
educacional deficiente, localização geográfica precária e baixos níveis de capital 
social, humano ou cultural, dentre outros, que gera fragilidade dos atores no meio 
social. 
 
Art. 6º – Os projetos apresentados deverão necessariamente ter vinculo com as 
linhas de ação na área de proteção, promoção, defesa e atendimento aos direitos de 
crianças e adolescentes. 
 
Art. 7º – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá 
sugerir adequações nos projetos, após aprovação dos mesmos. 
Art. 8º – As propostas devem ser protocoladas no protocolo geral da Prefeitura 
Municipal de Serra/ES, endereçada ao Conselho Municipal de Criança e Adolescente 
do dia 24/10 a 23/11/2016 até às 17h, rubricadas e assinadas pelo representante 
legal da entidade. 
Paragrafo Único- Não serão consideradas propostas protocoladas fora da data deste 
edital. O Conselho da Criança e do Adolescente não se responsabiliza pelas 
intercorrências no funcionamento no sistema do Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Serra/ES.   
Art. 9º – O encaminhamento do projeto implica na prévia e integral concordância 
com as normas deste Edital. 
 
Art. 10 – A analise dos projetos levara em consideração: 
 

I – Habilitação documental, comprovada por meio de registro da 
entidade no 
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 
II – Consonância do projeto com a legislação que assegura os 
direitos de crianças e adolescentes em vigor. 
III – Coerência entre justificativa e objetivos propostos no Projeto. 
IV – Adequação dos projetos as prioridades de ação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes. 
V – Capacidade técnica e administrativa do proponente para 
executar o projeto. 
VI – Detalhamento dos procedimentos metodológicos e adequação 
para o alcance dos objetivos propostos. 
VII – Definição clara do público beneficiado. 
VIII – Definição da equipe do projeto. 
IX – Impacto social esperado. 
X – Adequação do orçamento aos objetivos e metas. 

 
Art. 11 – O prazo máximo de execução do projeto será de 12 (doze) meses a contar 
da data do primeiro repasse do recurso captado. 
 
 
Art. 12 - Das Condições de Aplicação dos Recursos do Fundo, conforme Resolução nº 
137, art. 15 e 16 de 21 de janeiro de 2010. 
 

Art. 15 - A aplicação dos recursos do Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, deliberada pelo 
Conselho de Direitos, devera ser destinada para o 
financiamento de ações governamentais e não-
governamentais relativas a: 
 
I - desenvolvimento de programas e serviços 
complementares ou inovadores, por tempo determinado, 
não excedendo a 3 (três) anos, da politica de promoção, 
proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente; 
 
II - acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de 
adolescente, órfão ou abandonado, na forma do disposto 
no art. 227, § 3o, VI, da Constituição Federal e do art. 
260, § 2o da Lei n° 8.069, de 1990, observadas as 
diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e 
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes a 
Convivência Familiar e Comunitária; 
 
III - programas e projetos de pesquisa, de estudos, 
elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, 
monitoramento e avaliação das politicas publicas de 
promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente; 
 
IV - programas e projetos de capacitação e formação 
profissional continuada dos operadores do Sistema de 
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
 
V - desenvolvimento de programas e projetos de 
comunicação, campanhas educativas, publicações, 
divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente; e 
 
VI - ações de fortalecimento do Sistema de Garantia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase na 
mobilização social e na articulação para a defesa dos 
direitos da criança e do adolescente. 
 

Art. 16 – Deve ser vedada a utilização dos recursos do Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente para despesas que não se identifiquem diretamente com a 
realização de seus objetivos ou serviços determinados pela lei que o instituiu, exceto 
em situações emergenciais ou de calamidade publica previstas em lei. Esses casos 
excepcionais devem ser aprovados pelo plenário do Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. 

 
Paragrafo Único. Além das condições estabelecidas no 
caput, deve ser vedada ainda a utilização dos recursos 
do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para: 
 
I - a transferência sem a deliberação do respectivo 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
 
II - pagamento, manutenção e funcionamento do 
Conselho Tutelar; 
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III - manutenção e funcionamento dos Conselhos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; 
 
IV - o financiamento das politicas publicas sociais 
básicas, em caráter continuado, e que disponham de 
fundo especifico, nos termos definidos pela legislação 
pertinente; e 
 
V - investimentos em aquisição, construção, reforma, 
manutenção e/ou aluguel de imóveis públicos e/ou 
privados, ainda que de uso exclusivo da politica da 
infância e da adolescência. 
 

Art. 13 – A comissão de avaliação será composta por conselheiros representantes de 
forma paritária. As entidades que encaminharem projetos não poderão participar da 
comissão de avaliação deste edital.  
 
Art. 14 – Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

 
Informações complementares podem ser obtidas na Secretaria do Conselho, pelo e-
mail concase.serra@gmail.com. 
 
 
 
 
 

Serra, 19 de Outubro de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Marco Antonio Martão 
Presidente do Concase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I – REQUERIMENTO DO CONCASE 
Papel Timbrado da Instituição 

 
Requerimento 

 
Ao  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONCASE 
 
A entidade: ________________________________________________________ 
com sede na rua:____________________________________, CNPJ 
nº__________________________Por seu representante legal Sr 
(a):____________________________________________________ 
vem respeitosamente, requerer inscrição do 
Projeto:__________________________________ 
conforme Edital de Chamamento Público nº 001/2016. 
Nestes Termos pede deferimento. 

 
Serra,                     de                       2016 

 

 
 

 
 

Rua Dom Pedro II Serra Centro 
Contato: 27-3251-6177 

E-MAIL: concase.serra@gmail.com 
 

 
 
 

Nome legível, assinatura e cargo do responsável legal pela Entidade. 
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Rua Dom Pedro II Serra Centro 
Contato: 27-3251-6177 

E-MAIL: concase.serra@gmail.com 
 

 
ANEXO II - ROTEIRO DE PROJETO 

 
 
 
 
 
 
 
2. DADOS INSTITUCIONAIS 
1. Resumo da Proposta 
2. Nome do projeto / Título: 
3. Instituição responsável e logotipo - se houver 
4. Endereço 
5. Telefone 
6. Ano de fundação da organização 
7. Missão da organização 
8. Diretoria 
9. Pessoas responsáveis pelo projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO 
1. ORIENTAÇÕES PARA A REDAÇÃO: Devem ser redigidos conforme normas da ABNT 
(espaçamento entre linhas 1,5 cm; fonte times new roman ou arial, altura da fonte 12, margem 
superior e esquerda 3 cm, margens direita e inferior 2,5 cm,- alinhamento justificado, folha A4 
impressa no formato "retrato"). 

Nome Função Telefone/e-mail 
 Coordenação (exemplo) xxxx-xxxx - ppta@ig.com 
 Orientador (exemplo) xxxx-xxxx - bneve@entidade.org.br 

 
2.1 DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

A entidade diz quem é e o que faz, descrevendo as suas atividades, em um breve histórico. 
3. APRESENTAÇÃO COM JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
O projeto deve ser apresentado de forma clara, sucinta e objetiva, e para que executar o 
projeto, mencionando dados específicos. 

Nome 
Endereço 
n° Bairro   Município UF 
CEP Fone  ,Celular / 
E-mail     
RG:  , CPF :  ' 
Período do Mandato / / a / / .  
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Rua Dom Pedro II Serra Centro 
Contato: 27-3251-6177 

E-MAIL: concase.serra@gmail.com 
 

 

 
 
4. PÚBLICO ALVO 
Quem direta e indiretamente serão os beneficiários deste projeto. Quantos recebem 

100% de gratuidade e quantos são os beneficiários diretos e indiretos. 
 
5. OBJETIVOS 
5.1 GERAL 
Qual o impacto, mudança de contexto, que este projeto visa causar? 
5.2 ESPECÍFICOS 
Informe quais são as condições/situações que serão contempladas devido à realização 

das ações propostas neste projeto. Os objetivos específicos devem ser claros e 
mensuráveis. O que vai ser feito para atingir o objetivo geral. 
7. METODOLOGIA 
Descrever detalhadamente, passo a passo, a metodologia que será utilizada para 
realização das ações planejadas. 

Função Formação 
Carga horária semanal no 

projeto 
Vínculo 

empregatício 
    
    
 
8. INDICADORES DE RESULTADOS 
Para cada atividade principal, preencha a tabela abaixo informando quais são os 
indicadores que serão verificados para determinar o cumprimento dos objetivos 
específicos do projeto. 
 
Os indicadores são verificações, acontecimentos, ocorrências ou dados mensuráveis 
que comprovem que o projeto terá efeitos e causará mudanças ao público alvo. Todo 
indicador precisa ser mensurável. 
 
 
 
 
 
 
9. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO 
Devem constar formação e funções das pessoas envolvidas na elaboração e execução 
do projeto. 
 
10. PARCEIROS 

Serão mencionadas outras parcerias estabelecidas para execução do projeto, fontes de 
apoio e de financiamento - caso existam, especificar as funções de cada uma. 
11. SUSTENTABILIDADE 
Descreva os elementos que favorecem a continuidade do projeto e de seus resultados 
em longo prazo. 
 
12. DIVULGAÇÃO DO PROJETO 

População Número de atendimento 
direto 

Número de atendimento 
indireto 

Crianças   
Adolescentes   
Famílias   
Técnicos/profissionais   
TOTAL   

 

6. ATIVIDADES EXECUTADAS 
OBJETIVO RESULTADOS ESPERADOS ATIVIDADES 

PRINCIPAIS 
PERÍODOS 

 Quantitativo Qualitativo   
     
 

Organização Principais funções no projeto 

Nome completo Nome completo 
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Rua Dom Pedro II Serra Centro 
Contato: 27-3251-6177 

E-MAIL: concase.serra@gmail.com 
 

 

Demonstrar como serão divulgadas as ações junto aos parceiros, líderes, autoridades 
governamentais, público interno, sociedade em geral e formadores de opinião nos 
assuntos relacionados à criança e ao adolescente. 
 
13. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
14 ORÇAMENTO 
No orçamento deverá constar a planilha detalhada de custo do projeto  
Mês a Mês 
 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5.... 

Recursos 
Humanos 
 

     

 
Material 
Permanente 
 

     

Insumos/ 
Custeio 
 

     

 
 
 
 

 
 

Anexo III 
 
 

Cronograma 

Prazo para entrega dos 
projetos 16/11 a 30/12 xxx Protocolo Geral da Prefeitura Municipal 

da Serra. 

Análise dos projetos 9/01 a 20/01 A definir Conforme necessidade dos membros da 
comissão 

 
Apresentação dos 
resultados em plenária do 
CONCASE 

Primeira reunião do 
ano de 2017 

 
 

14h Sede do Conselho 

Publicação dos projetos 
aprovados e indeferidos no 
Diário oficial após 
aprovação do CONCASE 

A definir xxx Diário Oficial dos Municípios 
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EDITAL 2
Publicação Nº 65202

 

 
EDITAL N.º 002∕2016 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Serra- CONCASE, no uso 
de suas atribuições legais, torna público o lançamento do presente edital e convida as entidades inscritas 
neste Conselho para apresentação de projetos, com aplicação provenientes de recursos  
captados por meio de Chancela, através de Termo de Colaboração para financiamento pelo 
Fundo da Infância e Adolescência – FIA do município de Serra/ES, devendo a entidade 
proponente apresentar projeto, expondo como a organização atuará, conforme termo e condições 
estabelecidas neste edital.  
 
 
 
QUADRO RESUMO 
 
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS CONCASE 2016/2017 

OBJETO: 

Chamamento Público para seleção de projetos de entidades não-
governamentais sem fins lucrativos, cujas atividades e finalidades 
específicas sejam voltadas à crianças e adolescentes, estando 
previstas em estatuto social da proponente e se relacionem 
diretamente às características das ações aos quais concorrerão, 
visando o estabelecimento de Termo de Colaboração voltado à 
política de atendimento, promoção, defesa, orientação e proteção 
integral da criança e do adolescente para financiamento pelo 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA. 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO Comissão do Fundo Municipal da Infância e Adolescência. 

ENDEREÇOS E CONTATOS 
CONCASE: Rua Dom Pedro II Serra Centro 
FONE: 27-3251-6177 
E-MAIL: concase.serra@gmail.com  
 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 
DISPONÍVEIS PARA ESTE EDITAL 

Os recursos financeiros disponíveis estarão consolidados na 
Resolução CONCASE sendo, provenientes de recursos  captados 
por meio da presente Chancela. 
 

 
 
I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art 1º Os interessados em participar do presente Edital poderão solicitar esclarecimentos diretamente 
ao CONCASE no que tange aos requisitos de participação até a data estabelecida no presente edital. 
Art. 2º Os Envelopes contendo projetos e documentos deverão ser protocolados ao CONCASE no 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal da Serra no prazo estabelecido neste Edital. 
Art. 3º Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio ou propostas protocoladas fora 
do prazo estabelecido neste Edital. 
Art. 4º A não observância das condições previstas neste Edital de Chamamento Público implica no 
cancelamento automático da proposta. 
Art. 5º A simples apresentação do envelope com as propostas será entendida pela Comissão de 
Avaliação como concordância deste Edital. 
Art. 6º Todos os prazos a serem seguidos estão definidos no presente Edital. 
Art 7º Os projetos aprovados terão sua chancela de captação com validade de 24 meses da data da 
publicação devendo após este prazo apresentar novo projeto oportunamente.  
Art 8º Os projetos chancelados através deste edital poderão sofrer reajustes e adequações por ocasião 
do período de espera entre a aprovação e a captação e liberação dos recursos, devendo as entidades 
responsáveis apresentar tais adequações para nova apreciação e ciência da comissão avaliadora do 
CONCASE. 
II DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
Art 9º Poderão participar do processo de seleção as entidades não governamentais, sem Fins 
Econômicos, que executem suas ações no Município da Serra: 
I – possuam registro válido junto ao CONCASE; 
II – executem ações de proteção, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente no 
Município da Serra, em conformidade com os critérios estabelecidos naLei n°.8.069, de 13 de julho de 
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 
III – DO OBJETO 
Art. 10º Constituem objeto deste Edital a seleção de Projetos de entidades não-governamentais sem 
fins econômicos, cujas atividades e finalidades específicas sejam voltadas à criança e ao adolescente, 
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estando essas condições previstas em estatuto social da proponente e se relacionem diretamente às 
características das seguintes ações: 
I - complementares ou inovadoras, por tempo determinado, não excedendo 3 (três) anos, da política de 
promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 
II - voltadas à criança e ao adolescente, com medida de proteção de acolhimento institucional; 
 
III - de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento e 
avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente; 
IV - capacitação e formação profissional continuada dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos 
da Criança e do Adolescente; 
V - de comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação das ações de promoção, proteção, 
defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; e 
VI - de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase na 
mobilização social e na articulação para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
IV DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE 
Art. 11  As obrigações da entidade quanto à execução do objeto do convênio, será descrita no próprio 
Termo de Colaboração a ser firmado. 
Art. 12 Obrigatoriedade de divulgação do financiamento pelo FIA e do apoio pelo CONCASE. 
V DO PROJETO 
Art. 13 As entidades interessadas deverão formular projeto preenchendo os documentos estabelecidos 
no Anexos I, II e Cópia de Registro no Conselho da Criança e do Adolescente do Município de Serra, 
observando o objeto estabelecidos no item 3, que deverá ser redigido em linguagem clara, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na última página e rubricada nas demais, por seu 
responsável legal.  
Art. 14 O projeto proposto deverá ser executado na sua integralidade no Município da Serra. 
Art. 15 Não serão admitidas despesas vedadas pelos dispositivos legais que regem a transferência de 
recursos públicos às instituições privadas. 
Art 16 É vedada a utilização dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para: 
I - despesas não aprovadas e não relacionadas no Plano de Trabalho e Aplicação de Recursos. 
II - o financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado, e que disponham de 
fundo específico, nos termos definido pela legislação pertinente; 
III - aquisição, construção, reformas, manutenção e/ou aluguel de imóveis públicos e/ou privados, ainda 
que de uso exclusivo da política da infância e da adolescência; 
 

Art. 17 Na data determinada no Anexo III constante do Quadro Resumo deste Edital, a Comissão de 
Avaliação iniciará a análise dos projetos e serão consideradas aptas a receberem financiamento as 
propostas que guardarem consonância com a Lei Federal n° . 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Complementar n° . 411, de 01 de agosto de 2003, Resolução 
Conanda n°. 137, de 21 de janeiro de 2010 e do Plano de Aplicação de Recursos FIA-2017. 
 Art. 18 A Comissão de Avaliação emitirá parecer conclusivo levando em consideração os seguintes 
critérios: 
I - estar em consonância com os princípios e  diretrizes previstas na Lei Federal n°8.069, de 13 
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e com a Resolução do CONANDA 
n°. 137/2010; 
II - indicar a possibilidade de oportunidades educativas de desenvolvimento a crianças/adolescentes e 
suas famílias ou o acesso às políticas sociais básicas, prevendo o caráter temporário do projeto, em 
sintonia com a legislação vigente; 
III - ter caráter inovador e criativo, podendo apresentar alternativa(s) a um novo contexto, no 
atendimento e na garantia de direitos; 
IV - demonstrar capacidade de identificar a participação ou a mobilização da comunidade para o 
atendimento do público beneficiado; 

V – demonstrar a articulação em  rede com  a realização de parcerias locais, identificando o usode espaços  democráticos, visando potencializar as ações do projeto; 
VI - demonstrar sustentabilidade financeira e caráter econômico em relação aos benefícios econômicos 
gerados para a comunidade, conforme o caso; 
VII - capacidade, qualidade técnica e administrativa da Entidade para executar o projeto com 
metodologia adequada (quadro de profissionais, formação, planejamento e avaliação das ações); 
VIII - clareza, pertinência e exequibilidade dos objetivos, atividades e resultados esperados; 
IX - atender ao formato de apresentação do projeto proposto por este Edital, apresentando afinidade 
com o objetivo da seleção e suas linhas de ação, além do correto preenchimento dos formulários com 
os documentos necessários a sua aprovação, em tempo hábil; 
X - seguir os critérios de aplicação dos recursos do FIA, na forma deste Edital. 
Art 19 A Comissão de Avaliação emitirá parecer da análise dos projetos e remeterá ao Conselho para 
apreciação e deliberação. 
VI DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
Art. 20  O projeto poderá ser executado pelo período  máximo de até 36 meses; 

Art. 21 Os recursos não utilizados serão reincorporados ao saldo remanescente do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente para serem utilizados posteriormente, em novo edital. 
 
VII DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
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Art. 22 Cada projeto referente a este Edital de Chamamento Público deverá ser protocolado 
IMPRETERIVELMENTE até a data prevista no Anexo III, constante do Quadro Resumo. Todo 
projeto deverá estar rubricado por seu responsável legal ou por seu procurador (devidamente 
identificado por meio do estatuto ou procuração). 
VIII . DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 23  Todas as decisões e comunicações relativas a este Edital serão disponibilizadas, nas datas 
estabelecidas no Anexo III - Cronograma, constante do Quadro Resumo, que faz parte deste Edital, no 
endereço eletrônico: www.serra.es.gov.br  
 
Art. 24 É de responsabilidade das entidades acompanhar todas as fases do processo de análise dos 
projetos. 
Art. 25 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus projetos e o 
Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do Edital. 
Art. 26 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação, que será convocada de forma 
extraordinária e especialmente para esta finalidade, em prazo não inferior a quarenta e oito horas, que 
ouvirá o pleno do CONCASE se entender necessário. 
Art. 27 A aprovação do projeto não gera direito ao financiamento, sujeitando-se os interessados à 
submissão de todas as condições estabelecidas neste Edital Público e demais normas que regulam este 
procedimento e ainda, à disponibilidade de recursos a serem captados no fundo da infância. 
Art 28 A contagem dos prazos definidos neste Edital se dará em dias corridos, excetuando-se sábados, 
domingos e feriados. 
Art 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Serra, 10/11/2016 
 

 
 

________________________________ 
Marco Antonio Martão 

Presidente do CONCASE 
 

Anexo I – Requerimento do CONCASE 
 
 
 
(Papel Timbrado da Instituição) 
 
 
 
Requerimento 
 
 
Ao  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONCASE 
 
A entidade: ______________________________________________________ com sede na 
rua:____________________________________, CNPJ nº______________________________ 
Por seu representante legal Sr (a):__________________________________________________ 
vem respeitosamente, requerer inscrição do Projeto:____________________________________ 
conforme Edital de Chamamento Público nº 002/2016. 
 
 
Nestes Termos pede deferimento. 
 
 
Serra,                              de                            2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome legível, assinatura e cargo do responsável legal pela Entidade. 
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ANEXO II - ROTEIRO DE PROJETO 
 
 
 
 
 
 
 
2. DADOS INSTITUCIONAIS 
1. Resumo da Proposta 
2. Nome do projeto / Título: 
3. Instituição responsável e logotipo - se houver 
4. Endereço 
5. Telefone 
6. Ano de fundação da organização 
7. Missão da organização 
8. Diretoria 
9. Pessoas responsáveis pelo projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO 
1. ORIENTAÇÕES PARA A REDAÇÃO: Devem ser redigidos conforme normas da ABNT 
(espaçamento entre linhas 1,5 cm; fonte times new roman ou arial, altura da fonte 12, margem 
superior e esquerda 3 cm, margens direita e inferior 2,5 cm,- alinhamento justificado, folha A4 
impressa no formato "retrato"). 

Nome Função Telefone/e-mail 
 Coordenação (exemplo) xxxx-xxxx - ppta@ig.com 
 Orientador (exemplo) xxxx-xxxx - bneve@entidade.org.br 

 
2.1 DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

A entidade diz quem é e o que faz, descrevendo as suas atividades, em um breve histórico. 
3. APRESENTAÇÃO COM JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
O projeto deve ser apresentado de forma clara, sucinta e objetiva, e para que executar o 
projeto, mencionando dados específicos. 

Nome 
Endereço 
n° Bairro   Município UF 
CEP Fone  ,Celular / 
E-mail     
RG:  , CPF :  ' 
Período do Mandato / / a / / .  
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4. PÚBLICO ALVO 
Quem direta e indiretamente serão os beneficiários deste projeto. Quantos recebem 100% de 
gratuidade e quantos são os beneficiários diretos e indiretos. 
 

5. OBJETIVOS 
5.1 GERAL 
Qual o impacto, mudança de contexto, que este projeto visa causar? 
5.2 ESPECÍFICOS 
Informe quais são as condições/situações que serão contempladas devido à realização das ações 
propostas neste projeto. Os objetivos específicos devem ser claros e mensuráveis. O que vai ser feito 
para atingir o objetivo geral. 

7. METODOLOGIA 
Descrever detalhadamente, passo a passo, a metodologia que será utilizada para realização das ações 
planejadas. 

Função Formação 
Carga horária semanal no 

projeto 
Vínculo 

empregatício 
    
    
 
8. INDICADORES DE RESULTADOS 
Para cada atividade principal, preencha a tabela abaixo informando quais são os indicadores que serão 
verificados para determinar o cumprimento dos objetivos específicos do projeto. 
 
Os indicadores são verificações, acontecimentos, ocorrências ou dados mensuráveis que comprovem 
que o projeto terá efeitos e causará mudanças ao público alvo. Todo indicador precisa ser mensurável. 
 
 
 
 
 
 
9. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO 
Devem constar formação e funções das pessoas envolvidas na elaboração e execução do projeto. 
 
10. PARCEIROS 
Serão mencionadas outras parcerias estabelecidas para execução do projeto, fontes de apoio e de 
financiamento - caso existam, especificar as funções de cada uma. 

11. SUSTENTABILIDADE 
Descreva os elementos que favorecem a continuidade do projeto e de seus resultados em longo prazo. 
 
12. DIVULGAÇÃO DO PROJETO 
Demonstrar como serão divulgadas as ações junto aos parceiros, líderes, autoridades governamentais, 
público interno, sociedade em geral e formadores de opinião nos assuntos relacionados à criança e ao 
adolescente. 
 
13. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

População Número de atendimento 
direto 

Número de atendimento 
indireto 

Crianças   
Adolescentes   
Famílias   
Técnicos/profissionais   
TOTAL   

 

6. ATIVIDADES EXECUTADAS 
OBJETIVO RESULTADOS ESPERADOS ATIVIDADES 

PRINCIPAIS 
PERÍODOS 

 Quantitativo Qualitativo   
     
 

Organização Principais funções no projeto 

Nome completo Nome completo 
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14 ORÇAMENTO 
No orçamento deverá constar a planilha detalhada de custo do projeto  
Mês a Mês 
 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5.... 

Recursos 
Humanos 
 

     

 
Material 
Permanente 
 

     

Insumos/ 
Custeio 
 

     

 
  

 
 
 

Anexo III 
 
 

Cronograma 

Prazo para entrega dos 
projetos 16/11 a 30/12 xxx Protocolo Geral da Prefeitura Municipal 

da Serra. 

Análise dos projetos 9/01 a 20/01 A definir Conforme necessidade dos membros da 
comissão 

 
Apresentação dos 
resultados em plenária do 
CONCASE 

Primeira reunião do 
ano de 2017 

 
 

14h Sede do Conselho 

Publicação dos projetos 
aprovados e indeferidos no 
Diário oficial após 
aprovação do CONCASE 

A definir xxx Diário Oficial dos Municípios 

 

RESOLUÇÃO
Publicação Nº 65200

RESOLUÇÃO 30/2016

Conselho Municipal de Assistência Social da Serra – CO-
MASSE, atendendo ao estabelecido no artigo 22 da Lei n.º 
4388 de 13 de agosto de 2015, no uso de suas atribuições 
legais, em reunião ordinária realizada no dia 09 de novem-
bro de 2016;

Resolve:

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação Anual para o Cofinan-
ciamento Estadual dos Benefícios Eventuais e Serviços 

continuados da Assistência Social para o ano de 2017, no 
valor de R$ 3.731.739,00 ( Três milhões, setecentos 
e trinta e um mil e setecentos e trinta e nove reais).

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

Serra, 09/11/2016

Luciano Evaristo da Silva

Presidente do COMASSE



14/11/2016 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 635

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 163

RESUMO DE ADITIVOS
Publicação Nº 65195

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 536/2007 12º ADITIVO

CONTRATADO: SERRABETUME ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMEN-
TAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JARDIM CARAPINA.

OBJETIVO: ACRÉSCIMO DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM 240 
(DUZENTOS E QUARENTA) DIAS.

ERRATA DE RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 256/15 1º ADITIVO

No resumo publicado no DOM - ES de 11/07/2016,

onde se lê:

OBJETIVOS: REPLANILHAMENTO

COM ALTERAÇÃO DO VALOR DO

CONTRATO.

leia-se:

OBJETIVOS: REPLANILHAMENTO COM REDUÇÃO DO VA-
LOR DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO.

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 296/2015 1º ADITIVO

CONTRATADO: CONTEK ENGENHARIA S/A.

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PA-
VIMENTAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO JARDIM LIMOEIRO – 
POLIGONAL I (2ª FASE).

OBJETIVO: ACRÉSCIMO DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM 300 
(TREZENTOS) DIAS.

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 099/2016 1º ADITIVO

CONTRATADO: PELICANO CONSTRUÇÕES S/A.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO 
CONTORNO NO BAIRRO JARDIM CARAPINA.

OBJETIVO: ACRÉSCIMO DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM 06 
(SEIS) MESES.

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 301/2015 1º ADITIVO

CONTRATADO: CONSTRUTORA ZANETTI LTDA.-EPP.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO 
CONTORNO NO BAIRRO JARDIM CARAPINA.

OBJETIVO: ACRÉSCIMO DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM 365 
(TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS.

TERMO ADITIVO
Publicação Nº 65198

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
006/2015 – SEMAS

PROCESSO Nº 83.710/2014 – 59.043/2016

O MUNICIPIO DA SERRA, pessoa jurídica de direi-
to público interno, com sede na Praça Dr. Feu Rosa, nº 
01, Centro, Serra, Serra – Es, inscrita no CNPJ sob o nº 
27.174.093/0001-27, neste ato representado pela Secre-
tária Municipal de Assistência Social, Sra. Elcimara Ran-

gel Loureiro Alício doravante denominado MUNICIPIO 
e a Entidade SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO – 
PROJETO VIDA “PE.GAILHAC” neste ato sendo representa-
da pela Sra. REGINA COELI FAUSTINI BAGLIONI, do-
ravante denominada CONVENENTE, celebram o TERMO 
ADITIVO AO CONVÊNIO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Por meio do presente aditivo 
altera o CNPJ da Entidade que passa a vigorar da seguinte
maneira:

CNPJ Filial: 33.618.984/0005-51

Razão Social: Sociedade Civil Casas de Educação – Projeto 
Vida Padre Gailhac da Serra-ES.

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam ratificadas as demais 
cláusulas e condições constantes no Termo de Convênio 
originário, não modificadas no todo ou em parte, pelo pre-
sente Termo Aditivo.

Prefeitura Municipal da Serra/ES, em 24 de outubro de 
2016.

ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALÍCIO

Secretária Municipal de Assistência Social

TERMO DE COMPROMISSO
Publicação Nº 65192

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO RIVIERA DA 
ALDEIA QUE PERANTE O MUNICÍPIO DA SERRA SE 
OBRIGA A EMPRESA J. MURILO EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO LTDA.

I – DAS PARTES

De um lado, o Município da Serra, pessoa jurídica de di-
reito público interno, com sede na Rua Maestro Antônio 
Cícero, nº 111, Centro, Serra/ES, inscrito no CNPJ sob o nº 
27.174.093/0001-27, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCE-
LOS, pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Urba-
no, Sra. LETÍCIA LAIA RICIERI e pela Secretária Munici-
pal Interina de Meio Ambiente, Sra. GRACIELE PETARLI 
VENTUROTI, doravante designado Município e de outro 
a Empresa J. MURILO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.474.104/0001-
00, representada pelo Sr. JOSÉ MURILO COUTINHO, 
inscrito no CPF sob o nº 201.481.007-91, doravante desig-
nada Loteadora, proprietária e/ou responsável pelo Lote-
amento Riviera da Aldeia, a ser executado no imóvel com 
145.746,30m2, devidamente registrado no Cartório de Re-
gistro Geral de Imóveis do 1º Ofício 1ª Zona, sob a matrí-
cula nº 25.818, constante do processo administrativo nº 
33.193/2015 (apensados os processos nº 45.479/2013, 
de Diretrizes Urbanísticas e nº 48.092/2014, de aprovação 
do acesso principal).
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II – FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo de Compromisso tem seu fundamento legal na 
Lei Municipal nº 3.820/2012, que aprovou as normas para 
o parcelamento do solo no Município da Serra.

III - FINALIDADE E OBJETO

O presente Termo de Compromisso tem como finalidade 
formalizar as exigências legais a respeito da responsabi-
lidade que tem a Loteadora de executar, sem quaisquer 
ônus para o Município, as obras de infraestrutura no Lo-
teamento por ele aprovado, bem como da prestação de 
garantia para a execução das referidas obras e seu objeto 
que é a execução por completo das obras de infraestrutura 
do Loteamento Riviera da Aldeia, aprovado pelo Decreto 
n° 8323/2016.

IV - OBRIGAÇÕES E PRAZOS

Pelo presente Termo de Compromisso, obriga-se a Lote-
adora, concomitantemente ao cumprimento de todas as 
disposições legais e pertinentes, a saber:

I. Executar, por completo, no prazo de 2 anos, prorrogáveis 
por mais 2 anos, a pedido do Loteadora, a contar da data 
de expedição do alvará de licença para início das obras e 
conforme cronograma aprovado, os seguintes serviços:

a) Limpeza do terreno.

b) Abertura das ruas.

c) Locação das quadras, lotes e áreas públicas.

d) Sistema de drenagem pluvial.

e) Sistema de distribuição de água.

f) Sistema de coleta e disposição final de esgoto sanitário.

g) Sistema de fornecimento de energia elétrica e ilumina-
ção pública.

h) Regularização das pistas de rolagem e execução de 
meio-fio extrusado e pavimentação das vias do loteamen-
to, incluindo as vias de fiscalização, admitindo-se para as 
vias de fiscalização pavimentação ecológica, de baixo im-
pacto ambiental.

i) Arborização urbana nas vias.

j) Sinalização Horizontal e Vertical de toda área empreen-
dida.

k) Numeração de toda a área empreendida.

II. Facilitar a fiscalização permanente, por parte do Muni-
cípio, da execução das obras e serviços.

III. Fazer constar dos compromissos e/ou escrituras de 
compra e venda dos lotes, a condição de que estes só po-
derão receber construções, depois da execução de todas 
as obras de infraestrutura, sob vistoria e recebimento pelo 
Município.

IV. Realizada a vistoria para entrega final das obras de 
infraestrutura e havendo ajustes a serem realizados pela 
Loteadora, que demandarão prazo superior ao ajustado 
para realização das obras do empreendimento, caberá a 

ela solicitar a prorrogação deste, antes do seu término, 
mediante ampla justificativa que, não sendo aceita pelo 
Município, sujeita-la-á a multa de acordo com a legislação 
municipal.

V. Prestar garantia para execução das obras de infraestru-
tura, na modalidade admitida na Lei Municipal n° 3.820, 
de 11 de Janeiro de 2012, que dispõe sobre o parcelamen-
to do solo no Município da seguinte forma:

A Garantia hipotecária incidirá sobre: LOTE 2, Q 1 com 
391,40m²; LOTE 3, Q 1 com 385,69m²; LOTE 1, Q 2 
com 341,59m²; LOTE 5, Q 2 com 381,63m²; LOTE 6, Q 
2 com 381,63m²; LOTE 8, Q 2 com 300,00m²; LOTE 12, 
Q 2 com 302,82m²; LOTE 13, Q 2 com 302,63m²; LOTE 
14, Q 2 com 341,83 m²; LOTE 1, Q 3 com 348,74 m²; 
LOTE 2, Q 3 com 312,25m²; LOTE 5, Q 3 com 300,00 
m²; LOTE 6, Q 3 com 300,00m²; LOTE 10, Q 3 com 
300,00m²; LOTE 11, Q 3 com 647,72m²; LOTE 14, Q 3 
com 300,00m²; LOTE 15, Q 3 com 300,00 m²; LOTE 17, 
Q 3 com 300,00m²; LOTE 20, Q 3 com 380,63m²; LOTE 
3, Q 4 com 323,85m²; LOTE 4, Q 4 com 361,82m; LOTE 
6, Q 4 com 313,08m²; LOTE 8, Q 4 com 332,00m²; LOTE 
9, Q 4 com 394,09m²; LOTE 1, Q 05 com 343,07m²; 
LOTE 2, Q 5 com 315,79m²; LOTE 5, Q 4 com 324,00m²; 
LOTE 11, Q 4 com 324,00m²; LOTE 14, Q 5 com 
324,00m²; LOTE 15, Q 5 com 494,10m²; LOTE 3, Q 6 
com 467,08m²; LOTE 5, Q 6 com 300,00m²; LOTE 6, Q 
6 com 300,00m²; LOTE 14, Q 6 com 300,00m²; LOTE 
18, Q 6 com 300,00m²; LOTE 19, Q 6 com 306,73m²; 
LOTE 20, Q 6 com 390,49m²; LOTE 1, Q 7 com 
350,60m²; LOTE 6, Q 7 com 324,00m²; LOTE 10, Q 7 
com 385,10m²; LOTE 17, Q 7 com 371,57m²; LOTE 18, 
Q 7 com 300,00m²; LOTE 1, Q 8 com 344,69m²; LOTE 
2, Q 8 com 323,08m²; LOTE 3, Q 8 com 331,10m²; LOTE 
10, Q 8 com 383,01m²; LOTE 14, Q 8 com 433,03m² e 
LOTE 17, Q 8 com 339,90m²; totalizando uma área de 
16.718,74m2, equivalente a 40,00% da área de lotes 
de 41.773,65m², atendendo ao disposto no Art. 258 da 
Lei 3.820/2012;

VI. De acordo com o artigo 259 da Lei Municipal n° 
3.820/2012, serão emitidos termos de aceitação parcial 
pelo Município, à medida que forem executadas as obras 
de infraestrutura nas proporções estabelecidas no referido 
artigo.

VII. A Empresa J. Murilo Empreendimento Imobiliário Ltda 
se responsabilizará, no prazo de 180 dias, contados da 
data de aprovação do Loteamento, a submeter o pedido de 
registro do Loteamento e do presente Termo de Comprom-
isso junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis, sendo 
as custas do registro por conta da mesma.

VIII. As vias, praças, áreas destinadas à implantação dos 
equipamentos comunitários e os espaços livres de uso pú-
blico passarão ao domínio e propriedade do Município, no 
ato do registro do Loteamento.

IX. A Empresa J. Murilo Empreendimento Imobiliário Ltda 
se responsabilizará, no prazo de 180 dias, contados da 
data de aprovação do Loteamento, a submeter à apresen-
tação do Município o projeto viário da via de acesso ao 
Loteamento Riviera da Aldeia, situado na faixa de domínio 
da Rodovia ES-010, km 21 + 640m ao km 23 + 240m, a 
ser aprovado pela ECO-101, assim como se responsabili-
zará pela sua implantação, sendo as custas das obras por 
conta dela.

X. A Loteadora deverá apresentar ao Município, no prazo 
de 180 dias, contados a partir da data de aprovação do 
Loteamento, os projetos aprovados junto aos órgãos com-
petentes referentes ao Sistema de Drenagem de Águas 
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Pluviais e Terraplenagem (aprovação pela Secretaria Muni-
cipal de Obras - Seob), Esgotamento Sanitário (aprovação 
pela CESAN/PPP - Serra Ambiental e Seob), Abastecimento 
de Água (aprovação pela CESAN/ PPP - Serra Ambiental), 
Fornecimento de Energia Elétrica (aprovação pela EDP-Es-
celsa), Iluminação Pública (aprovação pela Secretaria Mu-
nicipal de Serviços - Sese), Projeto de Pavimentação das 
Vias (aprovação pela Seob e Sese), Projeto de Sinalização 
(aprovação pela Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Urbano/Departamento de Trânsito - Sedur/Dt), Proje-
to de Numeração (aprovação pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano/Departamento de Planejamento 
Urbano/Divisão de Logradouros - Sedur/Dpu), e Paisa-
gismo e Arborização Urbana (aprovação pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - Semma), encadernados em 
5 vias cada. Assim, a Loteadora deverá protocolar, junto 
a cada um dos órgãos competentes, processo específico, 
objetivando as aprovações aqui exigidas e entregá-los 
aprovados à Sedur. Ao final, na conclusão da implantação 
da infraestrutura urbana do Loteamento, a fim de obter o 
Certificado de Conclusão do Loteamento Riviera da Aldeia, 
a Loteadora deverá apresentar Termo de Responsabilidade 
pela Execução de Obras de Loteamento, assumindo todas 
as responsabilidades relativas à implantação das obras de 
infraestrutura, devidamente registradas no Conselho Téc-
nico de Engenharia e Arquitetura (Crea); acompanhado 
dos “aceites” de cada um dos respectivos órgãos compe-
tentes, acima descritos.

XI. A infraestrutura constante nos projetos de coleta e 
tratamento de esgotamento sanitário, abastecimento de 
água e fornecimento de energia elétrica deverá ser dimen-
sionada de forma a atender a máxima demanda e densi-
dade de ocupação previstas pela legislação urbanística em 
vigor, definidas pela Lei Municipal nº 3.820/2012.

XII. Conforme previsto no artigo 256 da Lei Municipal nº 
3.820/2012, o alvará para início das obras de infraestrutu-
ra deverá ser requerido pela Loteadora, em até 180 dias, 
a contar da data de publicação do Decreto de aprovação 
do Loteamento, estando o início condicionado à emissão 
do alvará.

XIII. Apresentar 05 cópias, em meio digital (escaneados), 
do Projeto Urbanístico do Loteamento Riviera de Nova Al-
meida, contendo o carimbo de aprovação do Município da 
Serra.

V – EFICÁCIA E VALIDADE

O presente Termo de Compromisso entrará em vigor na 
data de sua assinatura e terá seu encerramento depois 
de verificado o cumprimento de todas as obrigações dele 
decorrentes.

São causas de rescisão deste Termo de Compromisso, a 
não obediência a quaisquer de suas cláusulas, importando, 
em conseqüência, na cassação do alvará de licença para a 
execução das obras constantes do seu objeto.

VI – FORO

Para as questões decorrentes deste Termo é competente o 
Foro Legal dos Feitos da Fazenda Pública Municipal.

VII – ENCERRAMENTO

E, por estarem acordes, assinam este Termo de Compro-
misso em três vias, os representantes das partes e duas 
testemunhas abaixo nomeadas.

Serra/ES, 26 de outubro de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito do Município da Serra

LETÍCIA LAIA RICIERI 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

GRACIELE PETARLI VENTUROTI

Secretária Municipal Interina de Meio Ambiente

J. MURILO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

José Murilo Coutinho

Testemunha: 

1ª Testemunha: 

CPF: 

2ª Testemunha:

CPF:
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DECRETO
Publicação Nº 65190

 

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

05.00.00 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
05.01.00 Sec. Adm. e Recursos Humanos
04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 10.000

3.3.90.39.00 1.000.0000 188.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.36.00 1.000.0000 15.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 60.000

11.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.01.00 Secretaria de Educação
12.361.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.101.0000 316.000

3.1.91.13.00 1.101.0000 414.000

12.365.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.101.0000 45.000
3.1.91.13.00 1.101.0000 41.000

12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
12.01.00 Fundo Municipal de Saúde
10.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.201.0000 52.300

TOTAL 1.141.300

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

02.00.00 COORDENADORIA DE GOVERNO
02.01.00 Coordenadoria de Governo
04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 55.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.36.00 1.000.0000 30.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 100.000

05.00.00 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
05.01.00 Sec. Adm. e Recursos Humanos
04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.92.00 1.000.0000 38.000

08.00.00 SECRETARIA DE OBRAS
08.01.00 Secretaria de Obras
04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.39.00 1.000.0000 50.000

11.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.01.00 Secretaria de Educação
12.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.101.0000 361.000

12.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.101.0000 120.000

12.361.0150.2.088 Alimentação Escolar 3.3.90.34.00 1.101.0000 331.000

12.122.0160.2.090 Garantir as Atividades dos CMES, CAE e CACS-FUNDEB 3.3.90.33.00 1.101.0000 4.000

12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
12.01.00 Fundo Municipal de Saúde
10.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.201.0000 3.000

10.122.0220.2.121 Fortalecer o Controle Social 3.3.90.14.00 1.201.0000 9.300
3.3.90.33.00 1.201.0000 20.000
3.3.90.39.00 1.201.0000 5.000
4.4.90.52.00 1.201.0000 15.000

TOTAL 1.141.300

CRÉDITO SUPLEMENTAR     -     ANEXO II     -     ANULAÇÃO

Palácio Municipal, em Serra, aos 11 de Novembro de 2016.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
PATRÍCIA FERREIRA LEMPE PENA

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 - Em Exercício
CRÉDITO SUPLEMENTAR   -   ANEXO I   -   SUPLEMENTAÇÃO

D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações orçamentárias constante do Anexo I.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 DECRETO Nº 8.430/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, e com base no artigo 9° inciso I da Lei n° 
4.464 de 28 de dezembro de 2015. 
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Viana

Prefeitura

 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO  Nº. 448/2016
Publicação Nº 65206

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

CONTRATO Nº. 448/2016.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, Estado do Espí-
rito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal GILSON 
DANIEL BATISTA, em conformidade com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços por prazo 
Determinado, Resolve Rescindir o Contrato Administrativo do (a) Sr. (a) ROBERT ALVES DE SOUZA, exercendo a função 
de MOTORISTA, lotado na Secretaria de Saúde a partir do dia 11/11/2016.

Viana/ES, 11 de novembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal De Viana
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264/2016
Publicação Nº 65136

 

 

Prefeitura Municipal de Viana 
Gabinete do Prefeito 

Decreto nº 264/2016 

  
 

DECRETO N° 264/2016  

 

 

Dispõe sobre o cancelamento de restos a pagar 
prescritos e não processados de exercícios 
anteriores, dando outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, 

que lhe são conferidas pelo inciso IV, artigo 60, da Lei Orgânica do Município de Viana e,  

                              

CONSIDERANDO que a União em seu Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, dispõe 

sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação 

pertinente e dá outras providências, estabelece no seu art. 70, que: “Art. 70. Prescreve em cinco 

anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar Processados e no Art. 68, Dec. 93.872/86 

estabelece o cancelamento de Restos a pagar Não processados até 31 de dezembro do exercício 

seguinte”; 

 

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 

de janeiro de 2002, trata da mesma matéria da prescrição dos restos a pagar processados 

incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, §5º, I que estabelece: “Art. 

206, Prescreve: (...)§ 5º Em cinco anos:(...) I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas 

constantes de instrumento público ou particular”;Considerando que os Restos a Pagar 

Insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e 

indevidas; 

 

CONSIDERANDO a exigência do artigo 62 e 63 da Lei 4.320/64; 

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação da 

liquidez do Município durante todo o Exercício; 

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o 

cancelamento de restos a pagar conforme exposto nos considernados anteriores;  
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Prefeitura Municipal de Viana 
Gabinete do Prefeito 

Decreto nº 264/2016 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Ficam, por força deste decreto, cancelados os restos à pagar não processados e os 

restos à pagar processados descritos no anexo Único deste Decreto. 

 

Parágrafo Único. O pagamento que vir a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos 

efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei 

orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que 

ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de marco 

de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.  

 

Art. 2º - Ficam desde já notificados, todos os credores constantes do rol do anexo único, do inteiro teor 

deste Decreto, para requerer junto à Secretaria Municipal de Finanças o direito ao pagamento, 

comprovando alguma causa de interrupção da prescrição ou esclarecimento de alguma inconsistência na 

motivação do cancelamento.  

 

Art. 3º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto, o anexo único no qual é discriminado o rol 

dos restos a pagar processados e não processados totalizando R$ 1.178.006,64 (um milhão, 

cento e setenta e oito mil, seis reais e sessenta e quatro centavos). 

 

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

contrário.  

 

Viana-ES, 11 de novembro de 2016. 

 

 

 

GILSON DANIEL BATISTA 
Prefeito Municipal de Viana 

 
 
 



14/11/2016 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 635

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 170

 

Prefeitura Municipal de Viana 
Gabinete do Prefeito 

Decreto nº 264/2016 

 
 
 
 
 

ANEXO ÚNICO  
 
 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PRESCRITOS
Nº Liquidação Data Nº Empenho Nº Ficha Credor Nº Processo  Vlr Liquidação  Sld Liq Pagar 
0000019 03/01/2011 0000101/2011 0000127 W F ENGENHARIA LTDA 0004239/2005               13.237,44               13.237,44 
0000569 04/02/2011 0000482/2011 0000263 VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A 0000607/2011                    312,00                    312,00 
0001189 25/02/2011 0000320/2011 0000120 GVBUS 0000219/2011                 1.150,00                 1.150,00 
0002160 14/04/2011 0000114/2011 0000071 IDEAL ENGENHARIA LTDA 0006845/2009                 9.504,00                    311,41 
0002407 25/04/2011 0001302/2011 0000350 DENISE DA SILVA GRIJÓ 0013436/2010                    545,00                    545,00 
0003525 08/06/2011 0001274/2011 0000350 LUCIANA MARIA DA SILVA 0003585/2011                    300,00                    300,00 
0003866 29/06/2011 0001820/2011 0000350 MARIA DE LOURDES BENTO 0006357/2011                    300,00                    300,00 
0003884 29/06/2011 0001942/2011 0000350 KATIA REGINA ALVES 0006810/2011                    300,00                    300,00 
0003885 29/06/2011 0001939/2011 0000350 ANA CLAUDIA FREIRE SILVA 0006852/2011                    300,00                    300,00 
0004498 20/07/2011 0002175/2011 0000017 HELENA FELICIANO DO NASCIMENTO MOTA 0006986/2011                 3.259,27                 3.259,27 
0004580 26/07/2011 0001820/2011 0000350 MARIA DE LOURDES BENTO 0006357/2011                    300,00                    300,00 
0004593 26/07/2011 0002071/2011 0000350 FLAVIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA 0007411/2011                    300,00                    300,00 
0004601 27/07/2011 0001785/2011 0000350 MARIA APARECIDA BARBOSA 0003164/2011                    300,00                    300,00 
0005204 08/08/2011 0002889/2011 0000048 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LUZIA HOLZ 0009695/2011                    500,00                    500,00 
0005299 18/08/2011 0002898/2011 0000350 ALESSANDRA CODA DO NASCIMENTO 0006747/2011                    300,00                    300,00 
0006395 28/09/2011 0001944/2011 0000350 MARIA DA GLORIA BERGAMACHI DA SILVA 0007127/2011                    300,00                    300,00 
0006396 28/09/2011 0002239/2011 0000350 MARIA APARECIDA RODRIGUES 0007842/2011                    300,00                    300,00 
0006400 28/09/2011 0001235/2011 0000350 IONA PEREIRA DE JESUS 0002767/2011                    300,00                    300,00 
0006877 13/10/2011 0003424/2011 0000350 MIGUEL CORREIA DE CASTRO 0002623/2011                    300,00                    300,00 
0008505 20/12/2011 0004042/2011 0000017 SINDIUPES 0008358/2011               10.862,88               10.862,88 
0008739 30/12/2011 0002888/2011 0000263 TAVARES E SANTOS CONSERV. E ADM. DE SERVIÇOS LTDA 0000571/2009               25.982,46                 1.491,46 
0008756 30/12/2011 0002888/2011 0000263 TAVARES E SANTOS CONSERV. E ADM. DE SERVIÇOS LTDA 0000571/2009               27.185,59                 1.443,47 
0009223 30/12/2011 0003319/2011 0000308 TAVARES E SANTOS CONSERV. E ADM. DE SERVIÇOS LTDA 0000571/2009               33.115,45               33.115,45 
0009224 30/12/2011 0003318/2011 0000263 TAVARES E SANTOS CONSERV. E ADM. DE SERVIÇOS LTDA 0000571/2009               25.292,96               25.292,96 
0009225 30/12/2011 0003321/2011 0000264 TAVARES E SANTOS CONSERV. E ADM. DE SERVIÇOS LTDA 0000571/2009               17.500,00               17.500,00 
0009226 30/12/2011 0004234/2011 0000264 TAVARES E SANTOS CONSERV. E ADM. DE SERVIÇOS LTDA 0000571/2009               38.999,16               38.999,16 
26              211.046,21              151.620,50  

 
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Nº Empenho Data Nº Ficha Credor Nº Processo  Sld a Liquidar 
0000002 05/01/2015 0000009 INSTITUIÇÃO ADVENT.EDUC.ASSIST.SOCIAL ESTE BRASILEIRA 0013895/2014              283.016,60 
0000260 18/03/2015 0000040 INSTITUIÇÃO ADVENT.EDUC.ASSIST.SOCIAL ESTE BRASILEIRA 0008119/2014                 4.787,27 
0000586 15/07/2015 0000040 INSTITUIÇÃO ADVENT.EDUC.ASSIST.SOCIAL ESTE BRASILEIRA 0009250/2015              242.286,63 
0000589 15/07/2015 0000003 INSTITUIÇÃO ADVENT.EDUC.ASSIST.SOCIAL ESTE BRASILEIRA 0009251/2015              321.859,97 
0000729 02/10/2015 0000040 INSTITUIÇÃO ADVENT.EDUC.ASSIST.SOCIAL ESTE BRASILEIRA 0011877/2015               15.000,01 
0000730 02/10/2015 0000003 INSTITUIÇÃO ADVENT.EDUC.ASSIST.SOCIAL ESTE BRASILEIRA 0011976/2015               19.999,99 
0000847 27/11/2015 0000009 INSTITUIÇÃO ADVENT.EDUC.ASSIST.SOCIAL ESTE BRASILEIRA 0013895/2015               80.009,96 
7              966.960,43  
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COMUNICADO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDI-
ÊNCIA PÚBLICA Nº 001/ 2016

Publicação Nº 65186

COMUNICADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/ 2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de 
Viana, em cumprimento a Lei Federal 10257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade e Lei Municipal 1876, de 18 de 
dezembro de 2006 – Plano Diretor Municipal, torna publico e CONVIDA todos os cidadãos interessados para participarem 
das AUDIÊNCIAS PÚBLICAS de Apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), com o objetivo de garantir a 
participação da população e associações representativas de comunidades, conforme calendário a seguir:

DATA HORÁRIO LOCAL ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA DA EM-
PRESA

28/11/2016 18h30min – 
21h00min

EMEF Professora Divanete L. de Mo-
raes (CAIC), Bairro: Campo Verde

Gráfica e Editora JEP Ltda – Empreendimento a ser 
implantado em Campo Verde

Boa Praça Importadora e Exportadora Eirelli – Em-
preendimento a ser implantado em Campo Verde

29/11/2016 18h30min – 
21h00min

EMEF Constantino José Vieira, Bairro: 
Marcílio de Noronha

Imobiliária Donabel Ltda – Empreendimento a ser 
implantado em Canãa

Loteamento Residencial Viana I – Empreendimento 
a ser implantado em Marcílio de Noronha/ Primaver

30/11/2016 18h30min – 
21h00min

EMEF Joao Paulo Sobrinho, Bairro: 
Areinha

Distrito Industrial de Viana – Empreendimento loca-
lizado no Bairro Parque Industrial

Apresentação: Abertura com a Sr. Carlos Henrique Gomes, Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável (tempo 
de explanação de 5min) e um dos responsáveis de cada Empresa (tempo de explanação 5min) para cada empreendedor. 
Apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) pelo consultor indicado pela Empresa participante, enfocando: 
caracterização do empreendimento, demanda de oferta de vagas (se for o caso), área de influência direta, análise da ca-
pacidade viária atual e futura, diagnóstico do ambiente urbano, impactos sobre a infraestrutura urbana e paisagem, diag-
nóstico ambiental, bem como, propostas de medidas mitigadoras e/ ou compensatórias dos possíveis impactos urbanos 
(tempo de apresentação de 30min).

Discussão: A participação é garantida a todo cidadão, através de inscrição para manifestação escrita ou oral no tempo 
máximo de 5 (cinco) minutos. As manifestações seguirão a ordem das inscrições e terão tempo máximo de 60 (sessenta) 
minutos para o conjunto das intervenções.

Encerramento: será realizado pelo Srº. Carlos Henrique Gomes, Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável.

Informamos que o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), referente aos empreendimentos supracitados, encontra-se à 
disposição dos interessados para consulta no seguinte local: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável (SEM-
DES). Endereço: Av. Florentino Ávidos, 01, 5º Andar, Centro, Viana-ES.

Viana, ES, 11 de Novembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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DECRETO N° 238-2016 APOSENTADORIA
Publicação Nº 65120

DECRETO Nº 238/2016

Concede o benefício previdenciário de aposentado-
ria voluntária por tempo de contribuição, com pro-
ventos integrais, à servidora Haidenice Silva Barros 
Vieira.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica, em conjunto com 
o DIRETOR PRESIDENTE E A DIRETORA DE BENEFÍ-
CIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA 
– IPREVI, no uso da atribuição que lhes confere o artigo 
53, inciso V, da Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acor-
do com o que dispõe o artigo 160, inciso I, alínea “c”, da 
Lei Municipal nº 1.596/2001, o art. 6º, I, II, III e IV, da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o art. 15 da Lei 
nº 1.595/2001, e ainda conforme Processo Administrativo 
IPREVI nº 173/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida à servidora HAIDENICE SILVA 
BARROS VIEIRA, ocupante do cargo efetivo de Oficial 
Administrativo, matrícula funcional nº 040096-01, apo-
sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com pro-
ventos integrais.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Viana-ES, 05 de Outubro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREVI

ADELEIA RUFINO

DIRETORA DE BENEFÍCIOS DO IPREVI

PORTARIA N° 0981-2016 TORNAR SEM EFEITO
Publicação Nº 65148

PORTARIA Nº 0981/2016

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

RESOLVE:

Art. 1° - TORNAR SEM EFEITO, a exoneração de CELIA-
NO WANDEKOQUEM do cargo em Comissão de Gerente 
de Almoxarifado e Patrimônio na Secretaria Municipal de 
Administração, conforme portaria n° 0973/2016.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua as-
sinatura.

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

Viana, 10 de Novembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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RESOLUÇÃO COMASVI N° 31/2016
Publicação Nº 65187

 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIANA – COMASVI 

Lei Municipal N° 2.762/2015 
 

RESOLUÇÃO COMASVI N° 31/2016 
 

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação Anual 
para o Cofinanciamento Estadual dos Benefícios 
Eventuais e Serviços continuados da Assistência 
Social no exercício de 2017. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Viana – COMASVI, no uso de suas atribuições 
que lhe confere a Lei Municipal nº. 2.762, de 07 de dezembro de 2015, e em conformidade com as 
deliberações da Reunião Ordinária de 09 de Novembro de 2016, 

CONSIDERANDO a Lei nº. 9.451, de 19 de maio de 2010, que altera a Lei n°. 5.162, de 19 de 
dezembro de 1995, que institui a transferência de forma regular e automática do Fundo Estadual de 
Assistência Social – FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 2781-R de 15 de junho de 2011, que regulamenta a 
transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS para os 
Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS; 

CONSIDERANDO a Portaria nº. 090-S, de 16 de junho de 2011, que regulamenta a transferência de 
recursos financeiros do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS para os Fundos Municipais de 
Assistência Social – FMAS destinados às ações continuadas da Assistência Social de forma regular e 
automática;  

CONSIDERANDO a Resolução CIB/ES no 173, de 06 de outubro de 2016 e a Resolução CEAS/ES no 
367, de 11 de outubro de 2016, que pactua e aprova, respectivamente, a reformulação do 
Cofinanciamento Estadual, Fundo a Fundo, destinado ao custeio dos benefícios eventuais e dos 
serviços continuados da assistência social, para blocos de financiamento. 

CONSIDERANDO a Portaria nº 104-S, publicada no Diário Oficial do Estado em 26 de outubro2016 
em que Publica os valores a serem transferidos do FEAS para os FMAS, referentes ao 
Cofinanciamento Estadual 2017 para custeio de Benefícios Eventuais e dos serviços continuados de 
Assistência Social; 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIANA – COMASVI 

Lei Municipal N° 2.762/2015 
 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Aprovar o Plano de Ação Anual da Assistência Social – ano 2017, acerca das ações e metas 
dos Benefícios Eventuais, PAIF (Proteção Social Básica), PAEFI (Proteção Social Especial de Média 
Complexidade) e serviços de Alta Complexidade do município de Viana, proveniente da transferência 
de forma regular e automática de recursos financeiros do Fundo Estadual de Assistência Social – 
FEAS para o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, conforme planilha abaixo. 

 
          

BLOCOS DE FINANCIAMENTO/ 
PISOS 

VALOR 1ª 
PARCELA 

VALOR 2ª 
PARCELA 

VALOR MÁXIMO 
3º PARCELA, SEM 

DEDUÇÃO* 

RECURSO A SER 
TRANSFERIDO 
(VALOR TOTAL 

MÁXIMO A RECEBER, 
SEM DEDUÇÃO* 

Bloco de 
Benefícios 
Eventuais     R$ 20.000,00   R$ 20.000,00   R$ 20.000,00   R$ 60.000,00  
Benefícios Eventuais  R$ 20.000,00   R$ 20.000,00   R$ 20.000,00   R$ 60.000,00  
Bloco da 
Proteção Social 
Básica    R$ 179.260,00   R$ 177.260,00   R$ 177.260,00   R$ 533.780,00  
Piso Básico Fixo  R$ 144.000,00   R$ 144.000,00   R$ 144.000,00   R$ 432.000,00  
Piso Básico Variável I PCD  R$ 35.260,00   R$ 33.260,00   R$ 33.260,00   R$ 101.780,00  
Proteção da 
Proteção Social 
Especial    R$ 257.600,00   R$ 257.600,00   R$ 257.600,00   R$ 772.800,00  
Piso Fixo de Média Complexidade 
- PAEFI  R$ 28.800,00   R$ 28.800,00   R$ 28.800,00   R$ 86.400,00  
Piso Fixo de Média Complexidade 
- MSE  R$ 17.600,00   R$ 17.600,00   R$ 17.600,00   R$ 52.800,00  
Piso Fixo de Média Complexidade 
- AB. SOCIAL  R$ 6.000,00   R$ 6.000,00   R$ 6.000,00   R$ 18.000,00  
Piso Fixo de Média Complexidade 
para IDOSOS  R$ 80.000,00   R$ 80.000,00   R$ 80.000,00   R$ 240.000,00  
Piso Fixo de Média Complexidade 
- CENTRO DIA PCD  R$            -     R$            -     R$            -     R$          -    
Piso Fixo de Média Complexidade 
- CENTRO POP  R$            -     R$            -     R$            -     R$          -    
Piso Variável de Média 
Complexidade - PCD R$         -     R$            -     R$            -     R$           -    
Piso Fixo de Alta Complexidade -  R$ 53.200,00   R$ 53.200,00   R$ 53.200,00   R$ 159.600,00  
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIANA – COMASVI 

Lei Municipal N° 2.762/2015 
 

 
 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogando todos os dispositivos 
em contrário. 
 

Viana, 10 de Novembro de 2016. 
 
 
 
 
 

SAMOEL RAMALHETE FERREIRA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Viana – COMASVI 

Gestão 2016/2018 

PAC I 
Piso Fixo de Alta Complexidade - 
PAC II  R$ 72.000,00   R$ 72.000,00   R$ 72.000,00   R$ 216.000,00  
TOTAL:  R$ 456.860,00   R$ 454.860,00   R$ 454.860,00   R$ 1.366.580,00  
* A dedução dos saldos ocorrerá apenas na 3ª parcela. O valor a ser repassado na terceira parcela, por bloco de 
financiamento, será o valor que restar a pagar referente ao Cofinanciamento 2017, deduzido do saldo na conta bancária 
em 30 de junho de 2017 que exceder a soma das parcelas do ano já transferidas e da quantia cofinanciada pelo Estado em 
2016.  

RESUMO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 215/2012

Publicação Nº 65189

RESUMO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 215/2012

Processo nº: 8029/2012.

Contratante: PREFEITURA MUNICÍPAL DE VIANA.

Contratada: CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE 
MINAS LTDA.

Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato de 
Prestação de Serviços nº. 215/2012, firmado entre as par-
tes, nos termos previstos em sua Cláusula Quarta, art. 57, 
II da Lei nº. 8.666/93.

Valor Global: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).

Vigência: A partir de 25 de Outubro de 2016, por mais 12 
(doze) meses.

Viana, 06 de Outubro de 2016.

Gilson Daniel Batista

Prefeito de Viana

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº. 589/2016
Publicação Nº 65205

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

CONTRATO Nº. 589/2016.

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 Pres-
tação de Serviços por prazo Determinado, Resolve Res-
cindir o Contrato Administrativo do (a) Sr.(a) DINALVA 
BASTOS MACEDO, exercendo a função de TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, lotada na Secretaria de Saúde a partir do 
dia 11/11/2016.

Viana/ES, 11 de novembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal De Viana
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