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Consórcios Intermunicipais
Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES
RESOLUÇÃO DA ATA Nº04/2016 DA REUNIÃO CONJUNTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CIM NOROESTE.

Publicação Nº 67259

RESOLUÇÃO DA ATA Nº04/2016 DA REUNIÃO CONJUNTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CIM NOROESTE.
O Presidente do CIM NOROESTE, com poderes que lhe
confere o Estatuto Social, resolve publicar decisão da Assembléia Geral Ordinária e Câmara Setorial, realizada no
dia 25 de novembro de 2016. Item 01 - Apreciação da
Prestação de Contas Gerencial referente às atividades do CIM NOROESTE no período de janeiro a outubro de 2016, bem como o saldo atual dos Municípios
Consorciados: Foi apresentado relatório de atividades do
Cim NOROESTE/ES referente ao período de janeiro e outubro de 2016, demonstrando volume de serviços adquiridos pelos municípios consorciados, custeio da sede do
consórcio (despesas administrativas) bem como as demais
ações e providências adotadas pela gestão do consórcio,
sendo o relatório aprovado por unanimidade pelos presentes. Item 02 – Apreciação da Prestação de Contas
do Segundo Quadrimestre, referente ao exercício financeiro de 2016 (com Parecer do Conselho Fiscal):
Feito a leitura do Parecer do Conselho Fiscal nº 03/2016,
datado de 23/11/2016, que julgou pela regularidade das
contas apreciadas referente ao segundo quadrimestre do
exercício financeiro de 2016, e recomenda a aprovação
da prestação de contas do período apreciado, e em seguida a Assembléia Geral, por unanimidade, acompanhou
o parecer do Conselho Fiscal, julgando como regulares a
prestação de contas do período acima referido. Item 03 Apreciação da situação de celebração dos Contratos
de Rateio 2016 e situação dos repasses financeiros
dos municípios consorciados para encerramento do
exercício financeiro de 2016: Foi apresentada aos municípios consorciados a projeção de despesas que deverão
ser suportadas pelo contrato de rateio de 2016, sendo esclarecido que nenhum município poderá fechar o exercício
financeiro com saldo negativo, sendo aprovado por unanimidade que os municípios adotem as providências cabíveis
para o repasse financeiro dos valores do contrato de rateio
necessários a cobrir as despesas com serviços de saúde
assumidos por meio do Cim Noroeste no máximo até o dia
28/12/2016, aprovado ainda que o consórcio envie ofício
a cada um dos municípios consociado ainda com saldo de
recursos para que se manifestem sobre a celebração de
termo aditivo para redução do valor a ser entregue ao consórcio por meio do contrato de rateio, visando celebração
até 12/12/2016. Item 04 - Apreciação das orientações
pertinentes ao cumprimento do contrato de rateio e
execução orçamentária para exercício 2017: Os mu-

nicípios consorciados deverão a observar no contrato de
rateio de 2017 a classificação funcional programática sugerida pelo consórcio no ofício orientativo enviado a cada
município consorciado visando auxiliar na elaboração do
projeto de lei orçamentária municipal para o ano de 2017,
contendo os valores, rubricas e classificação funcional programática para cada um dos municípios, e após ampla
discussão, ficou decidido que cada município consorciado
deverá enviar ao consórcio o Quadro de Detalhamento de
Despesas – QDD da lei orçamentária de 2017 aprovada,
o qual trata dos recursos orçamentários alocados para
ser utilizados por meio do CIM NOROESTE, a fim de que
o consórcio possa analisar a conformidade da classificação funcional programática adotada por cada município e
caso não haja conformidade será agendada reunião com
os contadores e ou profissionais municipais responsáveis
pela parte orçamentária a fim de se definir qual ou quais
as classificações funcionais programáticas serão adotadas
no contrato de rateio de 2017. Foi aprovado ainda que a
minuta do contrato de rateio de 2017 seja enviada até o
dia 12/12/2016. Item 05 - Eleição dos membros que
integram a diretoria do CIM NOROESTE, a saber:
Presidente, Vice Presidente e Membros do Conselho
de administração para biênio 2017/2018: Na forma
prevista no Estatuto do consórcio, realizou-se por consenso dos membros a eleição de sua nova diretoria e do conselho de administração, para mandato de 02 anos (biênio
2017/2018), ficando assim composta:
Diretoria do CIM NOROESTE:
- Presidente: Eleito o Prefeito de São Domingos do Norte;
- Vice Presidente: Eleito o Prefeito de Água Doce do Norte.
- Conselho de Administração: Eleitos os Prefeitos de
São Domingos do Norte; de Água Doce do Norte; Vila Pavão e Pancas.
Item 06 – Eleição da diretoria da Câmara Setorial
de Saúde. A saber: Coordenador e Sub Coordenador
para mandato 2017: Na forma prevista no Estatuto do
Consórcio, realizou-se por consenso dos membros a eleição dos novos membros da câmara setorial de saúde, para
mandato de 01 ano (01/01/2017 a 31/12/2017) ficando
assim composta:
Coordenador: Secretário de Saúde de Pancas;
Sub - coordenador: Secretário de Saúde de Água Doce do
Norte.
Item 07 - Eleição do conselho Fiscal para o biênio
2017/2018: Na forma prevista no Estatuto do Consórcio,
realizou-se por consenso dos membros a eleição dos seis
membros do conselho fiscal, para mandato de 02 anos (bi-
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ênio 2017/2018), ficando assim composta:
Conselho Fiscal:
- Presidente: Secretário de Pancas;
- Vice Presidente: Secretário de Saúde de Baixo Guandu;
- Primeiro Secretário: Ilson Edenes Stocco- Funcionário da
prefeitura de Governador Lindenberg;
- Segundo Secretário: Sheila Ferreira Leal Espíndula - Funcionária da prefeitura de Vila Pavão;
- Membro: José Valdecir Santana- representante da sociedade civil de São Domingos do Norte;
- Membro: Margareth de Jesus de Oliveira Mozdzen – Contador Funcionária da prefeitura de Águia Branca.
Item 08 - Apreciação da Proposta de Baixa Patrimonial dos Bens considerados inservíveis: Foi apresentada a relação de bens do consórcio considerados inservíveis
por estarem danificados e não compensar o conserto ou
mesmo sua utilização pelo consórcio devido ao consumo
de energia e ou ausência de tecnologia para atender as
demandas do consórcio, e após apreciação foi aprovado
por unanimidade a baixa patrimonial dos bens constantes
da relação que segue como anexo a presente ata, autorizando a presidência a proceder a doação ou descarte dos
mesmos. Item 09 - Apreciação da proposta de Calendário de reuniões para o ano de 2017 (anexo):
Apresentado a proposta de calendário de reuniões para
2017, a mesma foi aprovada por unanimidade, na forma
transcrita a seguir:
DATAS PARA REALIZAÇÕES DAS REUNIÕES EM 2017

ASSEMBLEIA
CONSELHO
GERAL ORDI- DE ADMINISNÁRIA
TRAÇÃO

CONSELHO
FISCAL

CÂMARA
SETORIAL
DE SAÚDE

15/03/2016

18/05/2016

15/03/2016

15/03/2016

21/06/2016

21/09/2016

21/06/2016

21/06/2016

22/11/2016

22/11/2016

22/11/2016

Quarta-Feira

Quarta-Feira

Quarta-Feira

QuartaFeira

*10hrs

9hrs

8hrs

*10hrs

Item 10 - Proposta de formação de comissão de profissionais dos municípios consorciados para averiguação dos cadastros no CNES dos prestadores de
serviços de saúde do Cim Noroeste: Foi apresentada
a necessidade de averiguação dos cadastros no CNES dos
prestadores de serviços de saúde do Cim Noroeste, diante
do que foi exposto no Treinamento do Sistema de Gestão
na Sede da empresa RG System, sendo observado que,
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alguns erros no envio da produção ocorrem devido às empresas terem o cadastro no CNES, mas não terem os serviços/classificação ou o profissional não estar habilitado na
empresa para executar o serviço ofertado. Ficando assim
decidido e aprovado por unanimidade a formação da comissão de profissionais dos municípios consorciados para
averiguação dos cadastros no CNES dos prestadores de
serviços de saúde do Cim Noroeste, na seguinte forma: Coordenador - representante do município de São Domingos do Norte, - Sub-coordenador - representante do município de Governador Lindenberg, - membro representante
do município de Águia Branca; - membro - representante
do município de Baixo Guandu. A referida Comissão terá
o prazo de 90 dias para averiguação e apresentação do
relatório final para o Consórcio. Item 11 - Apreciação da
proposta para regionalização e contratação de plantões médicos em favor dos municípios consorciados:
Foi apresentada a proposta de adoção do modelo de governança regional dos plantões médicos à semelhança do
modelo adotado por consórcios de saúde de Minas Gerais,
sendo aprovado por unanimidade que o Cim Noroeste estude o edital do Cim Norte e caso haja vantajosidade na
adesão a ata de preços, busque junto aos municípios consorciados, estabelecer um teto regional de remuneração
para evitar com esta forma de contratação leilão por parte
dos profissionais de saúde. Item 12 - Proposta de constituição de comissão de inventário de bens patrimoniais e almoxarifado: Após discussão foi aprovado por
unanimidade a constituição de uma comissão de inventário de bens patrimoniais e almoxarifado, sendo indicados
e aprovados por unanimidade os seguintes nomes para
composição da Comissão de Inventariado de bens móveis
e Almoxarifado do CIM NOROESTE pertinente ao encerramento do exercício financeiro de 2017: São Domingos do
Norte – Alexsandro Lima Batista dos Santos - Coordenador, Águia Branca - Maurício dos Santos Possati - membro e funcionária do Cim Noroeste - Tássia Deize Breda
- membro. Item 13 - Apresentação de relatórios atualizados do ICMS/Saúde/2016 e Projeção da receita
- ICMS para o ano de 2017 com base no índice definitivo divulgado pela SEFAZ: Apresentados os relatórios
com as informações do quanto cada município consorciado
recebeu do incentivo de 1% do ICMS/saúde/Consórcios de
Janeiro a outubro de 2016, foi aprovado por unanimidade
o registro dos mesmos em ata. Tendo em vista que o IPM
definitivo para 2017 tem previsão de publicação no início
de dezembro/2016, não foi possível a elaboração das projeções para 2017, ficando aprovado que após a publicação
do índice em questão a assessoria do consórcio providencie a elaboração do relatório de projeção da receita - ICMS
para o ano de 2017 e envie aos municípios consorciados
para conhecimento. Item 14 – Outros assuntos. Não
havendo mais assuntos a tratar, encerrou-se a reunião às
15h 57min min., e eu, Amilton José Trevizani – Diretor
Executivo do Cim Noroeste lavrei a presente ata, a qual
após lida e achada conforme vai assinada por mim e pelo
Presidente do consórcio tendo os demais membros presentes assinado a lista de presença.
Paulo Cesar Coradini - Vice – Presidente.
Amilton José Trevizani - Diretor Executivo.
www.diariomunicipal.es.gov.br
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ANEXO
ITEM

QTD

01

01

02

ESPECIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

VALOR

SITIAÇÃO

MESA COM TAMPA DE GRANITO MEDINDO 1,30 X 0,90

COZINHA

200,00

DANIFICADO

06

CADEIRAS DO TIPO TUBULAR NA COR BRANCA

COZINHA

150,00

DANIFICADO

35

01

SOFÁ EM TECIDO COM 03 LUGARES NAS CORES AZUL
MARINHO E MOSTARDA

RECEPÇÃO

R$ 200,00

DANIFICADO

36

01

SOFÁ EM TECIDO COM 02 LUGARES NAS CORES AZUL
MARINHO E MOSTARDA

RECEPÇÃO

R$ 150,00

DANIFICADO

49

01

MESA DE REUNIÕES MEDINDO 2,00X1,00 M COM TAMPA
SALA DE REUNIÕES
EM AGLOMERADO NA COR CINZA , DA MARCA MARELLI

R$ 320,00

BOM ESTADO

147

01

NOBREAK ENERMAX YOP-E 600 VA BIVOLT

R$ 330,00

DANIFICADO

ADMINISTRAÇÃO

ITEM DE PAUTA Nº 8. - APRECIAÇÃO DA PROPÓSTA DA BAIXA PATRIMONIAL DOS BENS CONSIDERADOS
INSEVÍVEIS.

Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES
RESOLUÇÃO 003 DE 23 DE JUNHO DE 2016

Publicação Nº 67321

RESOLUÇÃO Nº 003 DE 23 DE JUNHO DE 2016
O Presidente do CIM NORTE/ES, com poderes que lhe confere o Estatuto e o Contrato de Consórcio Público, resolve
publicar decisão da Assembleia Geral Ordinária em conjunto com a Câmara Setorial de Saúde, realizada no dia 22 de
junho de 2016.
Art. 1º – Aprovado por unanimidade a prestação de contas referentes ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2016.
Art. 2º – Aprovado por unanimidade o prazo limite de
30/06/2016, para os municípios consorciados enviarem
para o consórcio o valor planejado para repasse para o Cim
Norte/ES no próximo exercício financeiro a fim de permitir
ao consórcio concluir a elaboração da proposta orçamentária para 2017.
Art. 3º – Aprovado por unanimidade que os repasses das
rubricas 3.3 (despesas administrativas) constantes do
contrato de rateio de 2016, sejam repassados pelos entes
consorciados até 31/07/2016.
Art. 4º – Aprovado por unanimidade a prestação de contas gerencial pertinente às atividades do Cim Norte/ES,
referente aos meses de janeiro a maio de 2016, com relatórios gerais do consórcio e individualizados por município
consorciado.
Art. 5º – Aprovado por unanimidade o registro em ata dos
relatórios atualizados relatórios atualizados do ICMS/Saúde referente ao período de janeiro a abril/2016.
Art. 6º – Aprovado escolha da Senhora Gilmara Sossai
Silva como Gerente do CCEE - Centro de Consulta e Exames Especializados, sendo os números da votação os se-

guintes: Gilmara Sossai Silva 07 votos; Pretta Cani 03 e
04 abstenções.
Art. 7º – Aprovado a criação de vagas para contratação
temporários por excepcional interesse publico na forma do
§ 2º Cláusula Terceira do Contrato de Consorcio Público
para demandas do inicio das atividades de funcionamento
do Centro de Consultas e Exames Especializados – CCEE.
Art. 8º - Aprovado por unanimidade novo chamamento
público para inclusão de novos prestadores de serviços de
saúde.
Art. 9º - Aprovado que o menor valor para o III Congresso Brasileiro de Consórcios Intermunicipais que acontecerá
em Nova Friburgo, Rio de Janeiro nos dias 13 e 14 de julho de 2016 seria um pacote onde seria locado um ônibus
para que todos os representantes dos consórcios do estado usassem deste mesmo meio de transporte, ficando assim um preço mais acessível e também com incentivo para
que todos os consórcios do estado fossem representados.
Art. 10 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Boa Esperança(ES), ES 23 de junho de 2016.
Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior
Presidente do CIM NORTE/ES
Registrado e publicado.
Diretora Executiva - Anair Inêz Bissoli
www.diariomunicipal.es.gov.br
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Afonso Cláudio
Prefeitura
DISPENSA DE LICITAÇÃO 032-2016 SAUDE

Publicação Nº 67316

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2016

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, com fulcro no art. 24, inciso
II, da Lei nº 8.666/93, bem como no parecer da Procuradoria do Município de Afonso Cláudio, constante da Solicitação nº 063/016, protocolizado sob o n° 009524/2016
conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO MARLONE BAPTISTA APOLINÁRIO para despesas com serviços e reposição de peças para conserto de motor do veiculo microonibus Volare , Placa MST 8555, no valor global de R$
3.912,00( três mil , novecentos e doze reais ), através da
Secretaria Municipal de Saúde.

784.894.477/78 e RG nº 433.357/ES, residente e domiciliada na Rua João Vieira de Souza, s/n, Chácara da Providência, nesta cidade, adiante denominado simplesmente
CONTRATANTE ou PREFEITURA/FUNDO, e, de outro
lado o Sr. Euza Helena de Araujo Amorim, portador
do CPF nº 365.007.477-04 e da Carteira de Identidade
nº 239.111 SPTC/ES, adiante denominada simplesmente
CONTRATADA, resolvem celebrar a presente Rescisão de
Contrato sob as seguintes condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 - Fica rescindido o Contrato de Locação nº 045/2013
a partir do dia 06 de dezembro de 2016, de acordo com
a Cláusula Sétima , no subitem 7.2 do contrato assinado
entre as partes em 28 de março de 2016, em todas as
suas cláusulas e condições, não gerando absolutamente, a
partir deste distrato, nenhum direito ou obrigação entre os
mesmos, com liberação total de todo e qualquer vínculo.

Ratifico o ato de Dispensa
de Licitação nº 032/2016, constante do Processo nº
009524/2016, para realização da Contratação.
Dotação Orçamentária: 10.01.10.301.0045.2.090.339030
00000.12010000 Recursos do Proprio – Saúde .

Afonso Cláudio, ES, 07 de dezembro de 2016

Nayara Benfica Pires Puziol

CLÁUSULA SEGUNDA
2.1 - E por estarem justos e contratados, assina o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na
presença de 02 (duas) testemunhas.
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 06 de dezembro de 2016.
FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFONSO
CLÁUDIO-ES

Secretária Municipal de Saúde

MARIA LUCIA MARTINUZO BASSI

RESCISÃO DE CONTRATO Nº 045-2013 ASSISTÊNCIA SOCIAL

GESTORA/SECRETÁRIA DE A. SOCIAL
CONTRATANTE

Publicação Nº 67311

Rescisão do Contrato nº 000045/2013, que entre
si celebram o Município de Afonso Cláudio, ES, por
meio do Fundo Municipal de Assistência Social e
Euza Helena de Araujo Amorim.
PREÂMBULO
Pelo presente Termo de Rescisão do Contrato nº
000045/2013, de acordo com Oficio nº 390/2016, da Secretaria Municipal de Assistencia Social , protocolizado
sob nº 009663/2016, de acordo com o parecer da Douta Procuradoria e em conformidade com o que dispõe a
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores e o contrato em epígrafe, de um lado o Município de Afonso Cláudio, Estado de Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob nº 27.165.562/0001-41, por meio do Fundo
Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob
nº 14.935.427/0001-96, com sede estabelecida na rua
José Cupertino, 104, Centro, nesta cidade, neste ato representado pela Gestora, Maria Lúcia Martinuzo Bassi,
brasileira, casada, Assistente Social, portadora do CPF nº

EUZA HELENA DE ARAUJO AMORIM
CONTRATADA
Testemunhas:
01) ____________________________
02) ____________________________

TERMO ADITIVO 003 REFERENTE AO CONTRATO Nº
019/2016

Publicação Nº 67287

TERMO ADITIVO Nº 003
Termo de aditamento ao Contrato nº 000019/2016,
que entre si celebram o Município de Afonso Cláudio, ES, e a empresa CONSTRUTORA LUCAS & DIAS
LTDA - ME.
www.diariomunicipal.es.gov.br
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PREÂMBULO
Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato nº
000019/2016, de acordo com requerimento da Empresa CONSTRUTORA LUCAS E DIAS LTDA – ME protocolizado sob o nº 009254/2016, de acordo com o parecer
da Douta Procuradoria e a Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, de um lado o Município de
Afonso Cláudio, Estado de Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
27.165.562/0001-41, com sede estabelecida na Praça da
Independência, 341, Centro, nesta cidade, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Berger Costa,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF sob o
nº 674.760.907-72 e RG nº 434.581-ES, residente e domiciliado na Rua Azulina de Souza Manso, 203, 2º andar
- Bairro João Duarte Manso, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE ou PREFEITURA, e, de outro lado
a empresa CONSTRUTORA LUCAS & DIAS LTDA - ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 20.768.166/0001-60, com sede
na Estrada Estrada Sede X Vila Madalena, S/N - Zona Rural - Brejetuba - ES - CEP: 29630000, neste ato representada pelo Sr. EZEQUIEL AMANCIO DIAS, portador
do CPF nº 096.934.317-58 e da Carteira de Identidade nº
MG-17969519, adiante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo de Aditamento, que se regerá pelas seguintes condições:
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período de 02 (dois) meses, contados a partir de 21 de
novembro de 2016 a 21 de janeiro de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato original, que não foram alteradas pelo presente.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02
(duas) testemunhas.
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 02 de dezembro de 2016.
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
WILSON BERGER COSTA
Prefeito Municipal
Contratante
CONSTRUTORA LUCAS & DIAS LTDA - ME
EZEQUIEL AMANCIO DIAS

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Contratada

1.1 - O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação da vigência do contrato acima mencionado pelo
período de 03 (três) meses, contados a partir de 02 de
dezembro de 2016, com vencimento previsto para o dia
02 de março de 2017,

Testemunhas:

1.2 - Fica determinado que a presente prorrogação do
prazo de execução do contrato acima mencionado pelo o

01) ____________________________
02) ____________________________

Alto Rio Novo
Prefeitura
NOTIF. DANIEL ROSA VICENTE

Publicação Nº 67323

NOTIFICAÇÃO
À DANIEL ROSA VICENTE. CPF n° 162.806.127-83.
Córrego da Pratinha, sn, Zona Rural, Pancas – ES.
Ilmo. Sr.,
Na qualidade de Assessor Jurídico do Município de Alto Rio Novo – ES, sirvo-me do presente para NOTIFICÁ-LO, por estar
descumprindo, dispositivos contidos no Edital de Leilão n° 001/2015, Termo de Responsabilidade devidamente assinado,
notadamente por ter arrematado o lote 02, referente a Moto HONDA/CG 125 TITANKS, Ano 00, Placa MTG8217, Chassi
9C2JC3010YR055216 e se comprometido no prazo de 30 (trinta) dias a transferir o mesmo e não o fez.
Desta forma, visto o não cumprimento das obrigações pelo Arrematante, estando assim o Notificado inadimplente com o
compromisso firmado com este Município, o ora Notificante não aceita o descumprimento das cláusulas do Compromisso e
NOTIFICA o Sr. DANIEL ROSA VICENTE para que cumpra de imediato o que foi pactuado, sob a pena de aplicação
de multa.
Ronan Alves da Veiga
Assessor Jurídico
www.diariomunicipal.es.gov.br
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Aracruz
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2016-SALES
IMPRESSÃO DIGITAL

Publicação Nº 67314

RESUMO DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 106/2016
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 106/2016
Processo nº 4124/2016

ta a firmatura do Convênio de nº 817286/2015 celebrado
com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS) que repassa recursos financeiros para custear
as despesas com estes materiais.
- A & C COMER CIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME
LOTE 01, 04 e 06
Total do fornecedor – R$ 1.464,00

Objeto: CONFECÇÃO DE BANNER.
ÓRGÃO GESTOR: Município de Aracruz/ES – SECRETARIA
DE SAÚDE
SIGNATARIO DETENTOR: SALES IMPRESSÃO DIGITAL
LTDA ME
ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA: PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES, 335 Bairro: VILA POPULAR

- FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR ME
LOTES 03, 05, 07, 09, 11 E 13
Total do fornecedor - R$ 11.440,00

- MARCIO ROBERTO DA SILVA EIRELI EPP
LOTES 10 E 12
Total do fornecedor - R$ 6.548,50

Cidade: OLINDA Estado: PE Cep: 53230-010
VALIDADE DA ATA: 12 meses, a contar da data da primeira publicação
Item/Material/M²/Marca/Qtde/Pr. Unitário

- N.T. LUIZE EPP
LOTE 08
Total do fornecedor - R$ 2.450,00

1 /2.39.01.0002.8/UN/400,00/25,00

- PINTANDO O SETE PAPELARIA LTDA - ME

CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL E
INTALAÇÃO LONA 380 ACABAMENTO DE BASTÃO E
PONTEIRA PARTE INFERIOR E SUPERIOR.

LOTES 02
Total do fornecedor - R$ 600,00

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: – R$ 22.502,50 (vinte
e dois mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos)

MARIANA FACINI SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

HOMOLOGADO EM: 06/12/2016

INTERINA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 11.427/2016
(PAPELARIA, BRINQUEDOS E MATERIAIS ESPORTIVOS)
Publicação Nº 67260

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
A Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho no uso
de suas atribuições legais, torna público a homologação
do:

Aracruz, 07 de dezembro de 2016.

Maria de Fátima Furtado Nunes
Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho
Decreto nº 30.710, de 18/02/2016

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 118/2016
Processo nº 11.427/2016
Objeto: Aquisição de diversos materiais de consumo (papelaria, brinquedos e materiais esportivos), tendo em viswww.diariomunicipal.es.gov.br
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Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz
PUB.010-2016

Publicação Nº 67377

O IPASMA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Aracruz/ES, em cumprimento às exigências legais, torna público o(s) novo(s) contrato(s) e/ou aditivo(s) conforme especificado(s) a seguir:

Dotação Orçamentária: Atividade:
Despesa: 3.3.90.39.00.00.00

09.122.0040.2.007

Vigência do Contrato: 01/12/2016 à 01/12/2017
Tipo: 1º aditivo contratual
Valor Total do Contrato : R$ 10.143,96
Fiscal do Contrato: José Maria Sperandio Recla

Nº do processo: 2015.49.800218PA
Data do Processo : 31/08/2015
Empresa contratada: JNNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Aracruz, 07 dezembro de 2016

CNPJ: 07.687.904/0001-86
Serviço: Serviço de acesso dedicado a internet.

Marco Antônio Barbosa Neves

Número do contrato: 05/2014

Presidente do IPASMA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
CONTRATO Nº 62/2016

Publicação Nº 67324

RESOLVE:

CONTRATO Nº 62/2016 PROCESSO Nº 74/2016
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES

Art. 1º DESIGNAR servidores para fiscalização dos con-

Contratada: Antônio Vieira Simões e CIA LTDA

no ANEXO I.

Objeto: Locação de 01 caminhão Pipa traçado, para
transportar água potável, com bomba e motorista,
com capacidade de 20.000 litros, com mangote de
40 metros por 4 meses.

Art. 2º O fiscal deverá comunicar ao Diretor Geral do SAAE

Valor mensal: R$ 31.499,16, valor total R$ 125.996,64

este, mediante termo próprio, determine as providências

tratos administrativos e termos em vigor, conforme consta

qualquer serviço em desacordo com o contrato, para que
que deverão ser adotadas.

Vigência: 07/12/2016 a 06/04/2017
Jader Mutzig Bruna

Art. 3º Aplicam-se as disposições desta Portaria, no que

Diretor Geral Interino do SAAE

couberem, aos convênios, ajustes e outros instrumentos

PORTARIA SAAE-ARA-191/2016

Publicação Nº 67356

PORTARIA SAAE-ARA-191/2016

congêneres celebrados por esta autarquia.

Art. 4º Fica estabelecido que o FISCAL ADJUNTO só será
responsável pelo contrato no período de Afastamento do
FISCAL TITULAR, conforme consta no Estatuto do SAAE Lei

Dispõe sobre designação de servidores para fiscalização
dos contratos desta Autarquia Municipal de ARACRUZ-ES.

2898/06, que rege os tipos de afastamentos.

Art. 5º Ao FISCAL DO CONTRATO incumbe:
O Diretor Geral Interino do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº 31.241 de
13 de junho de 2016, de acordo com a Lei nº 3.943, de
13/07/2015 e conforme artigo 67 da lei 8.666/93 e, considerando a necessidade de regulamentar os artigos 58, III,
67 e 82 desta última Lei, que preveem a fiscalização e o
acompanhamento dos Contratos;

I - representar a administração junto ao contratado, exceto para assinatura de instrumentos contratuais, aditivos;
II - adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato, inclusive notificando o contratado para
corrigir irregularidades detectadas e registrando todos os
acontecimentos relacionados com a execução do contrato,
inclusive as soluções dadas a eventuais consultas;
www.diariomunicipal.es.gov.br
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III - determinar, por escrito, durante o acompanhamento
e fiscalização do contrato, o que for necessário para regularizar falha ou inobservância de cláusulas contratuais;
IV - verificar se o contrato está sendo executado de acordo com as cláusulas pactuadas, conferindo prazos, especificações, valores, condições da proposta, etc;
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VIII - encaminhar expediente ao Diretor com os elementos necessários à instauração de novo procedimento de
compra para substituir contrato em vigor, com antecedência;
IX - exercer outras atribuições compatíveis com sua função;

V - prestar informações sobre a execução do contrato sob
sua responsabilidade, encaminhando, sempre que solicitado, relatório circunstanciado;

Aracruz-ES, 06 de dezembro de 2016.
JADER MUTZIG BRUNA

VI - atestar a execução do contrato, na forma prevista
nesta Portaria;

Diretor Geral do SAAE - Interino
Decreto 31.241/2016

VII - criar mecanismos de controle de qualidade;
ANEXO I
PROC.

EMPRESA

Proc. 0149 /
2016 –
PE 048/2016
Proc. 0149 /
2016 –
PE 048/2016
Proc. 159 /
2016
PE Nº
050/2016

OBJETO

CONTRATO

FISCAL
TITULAR

MAT.

FISCAL ADJUNTO

MAT.

SETOR
RESPONSÁVEL

LUISA LANG
SILVA PINTO

AQUISIÇÃO DE
UNIFORMES TÉCNICOS

Termo Nº
031/2016

LORENA DA
COSTA LIMA

362

WAMILDA CALDEIRA
SILVA

24

SETOR
ADMINISTRATIVO

ANDSON LOMAR
12237110727

AQUISIÇÃO DE
UNIFORMES TÉCNICOS

Termo Nº
032/2016

LORENA DA
COSTA LIMA

362

WAMILDA
CALDEIRA SILVA

24

SETOR
ADMINISTRATIVO

LOGISTICA
PANORAMA
TRANSPORTES E
LOCAÇÕES LTDA
ME

CONTRATAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE
PRODUTOS QUÍMICO DE
CARGA FRACIONADO DO
SAAE

Termo Nº
033/2016

ALESSANDRO
JONES DE
SOUZA

34

JOSÉ ROBERTO
SOUZA

126

DIVISÃO DE
GESTÃO DO
SISTEMA DE
ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

Boa Esperança
Prefeitura
AVISO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/
2016 - FMS

Publicação Nº 67284

AVISO RESULTADO
008/2016 - FMS

PREGÃO

PRESENCIAL

N°

Publicação Nº 67285

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E SUA HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

Processo nº 4.026/2016

Processo nº 4.226/2016

O Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES,
por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, de acordo com as disposições contidas nas Leis nº 10.520/2002,
8.666/1993 e alterações posteriores, que foi declarado
Fracassado, o Pregão Presencial nº 007/2016, objetivando a Aquisição de equipamentos permanentes
para equipar e suprir as necessidades institucionais da
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal
de Boa Esperança/ES, de acordo com a Proposta n°
11431.661000/1140-04.

O Fundo Municipal de Saúde Boa Esperança/ES,
por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, de acordo com as disposições contidas nas Leis nº 10.520/2002,
8.666/1993 e alterações posteriores, o resultado da licitação e sua homologação referente ao Pregão Presencial
nº 008/2016, objetivando a Aquisição de equipamentos
permanentes para equipar e suprir as necessidades institucionais da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura
Municipal de Boa Esperança/ES, de acordo com a Proposta
n° 11431.661000/1150-03. Empresas Adjudicadas:
ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA
EPP, CNPJ n° 31.792.534/0001-21, no valor total de R$
10.558,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA ME, CNPJ n° 06.098.484/0001-30, no valor total
de R$ 49.922,00 (quarenta e nove mil, novecentos e vinte
e dois reais), CIBOX INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ
n° 02.906.841/0001-98, no valor total de R$ 28.862,60

Boa Esperança/ES, 06 de dezembro de 2016.
João Flávio Zoteli Areia
Pregoeiro Oficial

www.diariomunicipal.es.gov.br
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(vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), FENIXMED COMERCIAL LTDA ME,
14.595.915/0001-00, no valor total de R$ 21.745,00 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais), MAX
MEDICAL COMER DE PROD MEDIC HOSPIT LTDA ME,
10.460.674/0001-22, no valor total de R$ 29.083,00 (vinte e nove mil, oitenta e três reais), MC INFORMATICA
ME, CNPJ n° 09.299.377/0001-68, no valor total de R$
12.547,00 (doze mil, quinhentos e quarenta e sete reais),
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ n° 05.674.440/000148, no valor total de R$ 29.220,00 (vinte e nove mil,
duzentos e vinte reais), S2 SAUDE LTDA ME, CNPJ n°
16.740.031/0001-19, no valor total de R$ 114.040,00
(cento e quatorze mil, quarenta reais) e TAGLIA-FERRE
& CIA LTDA EPP, CNPJ n° 07.936.832/0001-63, no valor
total de R$ 27.894,00 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais).
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Boa Esperança/ES, 06 de dezembro de 2016.
João Flávio Zoteli Areia
Pregoeiro Oficial

AVISO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N° 033/
2016

Publicação Nº 67288

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E SUA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016

Itens Fracassados: 6, 7, 8, 9, 25, 26, 35, 40, 41, 42, 51,
52, 55, 62 e 63.

Processo nº 4.184/2016

Homologação: Em 05 de dezembro de 2016, pelo Exmº
Sr. Prefeito Municipal Romualdo Antônio Gaigher Milanese.

O Município de Boa Esperança/ES, torna público, de acordo com as disposições contidas nas Leis nº
10.520/2002, 8.666/1993 e alterações posteriores,
o resultado da licitação e sua homologação referente ao Pregão Presencial nº 033/2016, objetivando
a Aquisição de Patrulha Mecanizada, em atendimento a
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, conforme Contratos de Repasse nºs: 833748/2016/MAPA/
CAIXA, 833765/2016/MAPA/CAIXA e 835628/2016/MAPA/
CAIXA - Celebrados entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- MAPA, representado pela Caixa Econômica Federal e o
Município de Boa Esperança/ES.

Boa Esperança/ES, 06 de dezembro de 2016.
João Flávio Zoteli Areia
Pregoeiro Oficial

AVISO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/
2016 - FMS

Publicação Nº 67286

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E SUA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016
Processo nº 3.894/2016
O Fundo Municipal de Saúde Boa Esperança/ES,
por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, de acordo com as disposições contidas nas Leis nº 10.520/2002,
8.666/1993 e alterações posteriores, o resultado da licitação e sua homologação referente ao Pregão Presencial
nº 009/2016, objetivando a Aquisição de equipamentos permanentes e 01 (um) veículo de passeio 0Km
para equipar e suprir as necessidades institucionais da
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de
Boa Esperança/ES, de acordo com a Emenda Parlamentar
n° 11431.661000/1160-04. Empresas Adjudicadas:
ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA
EPP, CNPJ ° 31.792.534/0001-21, no valor total de R$
2.252,80 (dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta
centavos), EDUARDO FADINI SILVESTRE ME, CNPJ n°
14.771.730/0001-09, no valor total de R$ 3.900,00 (três
mil, novecentos reais), IC SERAFINI REFRIGERACAO,
CNPJ n° 14.516.591/0001-69, no valor total de R$
2.989,00 (dois mil, novecentos e oitenta e nove reais), MC
INFORMATICA ME, CNPJ n° 09.299.377/0001-68, no valor total de R$ 4.670,00 (quatro mil, seiscentos e setenta
reais), MVC VEICULOS LTDA, CNPJ n° 03.537.664/000182, no valor total de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
EPP, CNPJ n° 05.560.720/0001-25, no valor total de R$
19.210,00 (dezenove mil, duzentos e dez reais) e TAGLIAFERRE & CIA LTDA EPP, CNPJ n° 07.936.832/0001-63,
no valor total de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais).
Itens Fracassados: 9, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22.
Homologação: Em 05 de dezembro de 2016, pelo Exmº
Sr. Prefeito Municipal Romualdo Antônio Gaigher Milanese.

Contrato
CAIXA:

de

Repasse

nº:

835628/2016/MAPA/

Empresas Adjudicadas: AUTOVIVA CAMINHÕES E
ÔNIBUS LTDA, CNPJ n° 23.595.615/0001-03, no item
01, no valor total de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e
quatro mil reais) e AGROVETERINÁRIA RM LTDA EPP,
CNPJ n° 10.453.573/0001-24, no item 02, no valor total
de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).
Contrato
CAIXA:

de

Repasse

nº:

833765/2016/MAPA/

Empresas Adjudicadas: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ n° 39.621.867/000108, no item 3, no valor total de R$ 122.500,00 (cento e
vinte e dois mil e quinhentos reais) e AGROVETERINÁRIA
RM LTDA EPP, CNPJ n° 10.453.573/0001-24, no item 04,
no valor total de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos
reais) e item 05, no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito
mil reais).
Contrato
CAIXA:

de

Repasse

nº:

833748/2016/MAPA/

Empresa Adjudicada: AUTOVIVA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, CNPJ n° 23.595.615/0001-03, no item 06, no
valor total de R$ 211.800,00 (duzentos e onze mil e oitocentos reais).
Homologação: Em 06 de dezembro de 2016, pelo Exmº
Sr. Prefeito Municipal Romualdo Antônio Gaigher Milanese.
Boa Esperança/ES, 06 de dezembro de 2016.
Romualdo Antônio Gaigher Milanese
Prefeito
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Castelo
Prefeitura
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 265/2016

Publicação Nº 67291

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2016, REFERENTE A CARTA CONVITE 004/2016, CELEBRADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE CASTELOEMPRESA MONTANHA CONSTRUTORA LTDA PARA A SERVIÇO DE
OBRA DE ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA EMEIF
FELINTO MARTINS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE
ARACUÍ, NESTE MUNICÍPIO DE CASTELO – ES
O MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede na Av. Nossa Senhora da Penha,
nº.103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo,
inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato pelo seu Prefeito, JAIR FERRAÇO JÚNIOR,
brasileiro, casado, agente politico, inscrito no CPF sob o
nº. 989.018.347-15, portador da Cédula de Identidade
nº. 778.956.SSP/ES, residente e domiciliado na Avenida
Ministro Araripe, nº. 388, aptº. 502, Centro, Município
de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.360-000 ,
doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado
a empresa MONTANHA CONSTRUTORA LTDA, neste ato denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o
n° 08.699.574/0001-01, com sede à Rua Pau Brasil, 15,
Bairro Bela Vista, Município de Castelo., Estado do Espírito Santo, representada pelos Sr Carlos Alberto Bravim
Louzada, brasileiro, casado, empresário, residente na Rua
Pau Brasil15, Bairro Bela Vista, Castelo-ES, inscrito no CPF
sob o n° 739.143.397-72, referente a Carta Convite nº
004/2016, têm entre si, justos e contratados, a prestação
de serviços de empreitada por preço unitário, sob a forma
de execução indireta, nos termos da Lei 8.666/93 e suas
alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes contratantes, de comum acordo, resolvem aditar o contrato nº 265/2015,
mediante as condições adiante pactuadas.
CLÁUSULA SEGUNDA: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo do valor de R$ 8.460,09 (oito mil,
quatrocentos e sessenta reais e nove centavos) ao valor
original, constante na Cláusula Terceira do contrato original, tudo conforme planilha anexa ao processo administrativo nº 012778/2016, oriundo da Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos.
CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta do Orçamento da Prefeitura para o exercício de 2016.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente aditivo contratual em 04 (vias) vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam.
Castelo-ES, 07 de dezembro de 2016.
JAIR FERRAÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

AVISO DE LICITAÇÃO TP 013 E RESULTADO DA TP
012

Publicação Nº 67290

RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que o TOMADA DE PREÇO Nº 012/16, cujo objetivo é a contratação de empresa especializada na área de construção civil,
para obra de reforma e ampliação da quadra poliesportiva
do bairro Volta Redonda, neste Município de Castelo – ES,
Cont Repasse nº 805006/2014/ME/CAIXA, foi FRACASSADO.
Castelo-ES, 07/12/2016.
Felipe Siqueira Pires
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que, fará
realizar o seguinte processo licitatório:
TOMADA DE PREÇO Nº 013/16
Objeto: contratação de empresa especializada na área
de construção civil, para obra de reforma e ampliação da
quadra poliesportiva do bairro Volta Redonda, neste Município de Castelo – ES, Cont Repasse nº 805006/2014/ME/
CAIXA.
Data de abertura: 28/12/16.
Horário: 07:30 horas.

Dotação Orçamentária

Elemento de
Despesa

Ficha

Origem

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

014001.0412200012.303

44905100000

680

Secretaria
Municipal de Obras
– Royalties do
Petróleo Estadual

Castelo-ES, 07/12/16

CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Felipe Siqueira Pires
Pregoeiro

www.diariomunicipal.es.gov.br
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DECRETO 15.405

Publicação Nº 67280

DECRETO Nº 15.405, DE 02 DE DEZEMBRO DE
2016.
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Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos 22 de novembro de
2016.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

CANCELA LICENÇA SEM VENCIMENTOS DA SERVIDORA DIOMAR MOISÉS DA SILVA LIMA.

GABINETE DO PREFEITO, 02 de dezembro de 2016.
JAIR FERRAÇO JUNIOR

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica
do Município de Castelo;
• Considerando o que consta no processo
014406/2016, de 21 de novembro de 2016.

Prefeito
mjda/semad/2016

nº

D E C R E T A:
Art. 1º Fica cancelada, a partir de 22 de novembro de
2016, a licença sem vencimentos, concedida a Servidora Pública Municipal Srª. DIOMAR MOISÉS DA SILVA
LIMA, ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário
de Saúde, nomeada através do Decreto n° 7.468/2008,
de 27 de julho de 2008.

ERRATA ESPECIFICAÇÃO PP 161/2016

Publicação Nº 67315

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público a ERRATA
da publicação do dia 30/11/16, referente ao Pregão Presencial 161/2016.
No anexo 02, especificação do produto, onde se lê-se,
cor preta, leia-se, cores: preta, vermelha, branca.
Data e horário de abertura permanecem inalterados.
Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link
Licitações. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.

Parágrafo Único. A licença a que se refere este artigo foi sem vencimentos pelo prazo de 04 (quatro)
anos, a contar de 27 de fevereiro de 2016, conforme Decreto nº 14.439/2016, de 19 de fevereiro de
2016.

Castelo-ES, 07/12/16
Felipe Siqueira Pires
Pregoeiro

INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2016 SEMSA

Publicação Nº 67279

INSTRUÇÃO NORMATIVA – SSP Nº 01, de 18 de novembro de 2016.
ASSUNTO: DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA DISCIPLINAR HORÁRIO DE TRABALHO, O REGISTRO DA FREQUÊNCIA
AO SERVIÇO, AS AUSÊNCIAS DO LOCAL DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA,
DE CASTELO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Versão:

Elaboração:

Aprovação:

Início da Vigência:

01

18/11/2016

30/11/2016

/ /2016

Ato de Aprovação:

Unidade Responsável:

Publicação no Diário Oficial do Município

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

Anexos:
* Mapa de Produtividade Individual dos Agentes Comunitários de Saúde;
* Relatório de atividades Mensais dos Agentes Comunitários de Saúde;
* Registro diário do Serviço Antivetorial do Agente de Combate à Endemias;
* Ficha de Visita Domiciliar do Agente de Combate à Endemias;
* Diário de Coproscopia e Tratamento.
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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º Dispor sobre os procedimentos para disciplinar o
horário de trabalho, o registro de frequência ao serviço, os
atrasos e as ausências do local de trabalho dos servidores
da Secretaria Municipal de Saúde de Castelo-ES;
Art. 2º Dar maior agilidade, transparência, eficiência e
eficácia quanto ao acompanhamento das ações do Departamento de Pessoal da SEMSA;
Art. 3º Otimizar os procedimentos administrativos da Secretaria Municipal de Saúde, abrangendo todas as Unidades Administrativas da sua estrutura organizacional, disciplinar as normas do Departamento de Pessoal – SEMSA, e
estabelecer atividades mínimas a serem observadas.
CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 4º Abrange todas as Unidades organizacionais da Secretaria de Saúde de Castelo.
CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS
Art. 5º Para fins desta Instrução Normativa considera-se:
I – Registro de Frequência: o meio pelo qual os servidores públicos municipais registrarão diariamente as respectivas frequências, permanecendo nos seus locais de trabalho executando, contínua e produtivamente os serviços a
eles incumbidos;
Parágrafo Único: O registro da frequência será feito e
controlado por meio eletrônico através de relógio biométrico, cabendo ao Secretário Municipal de Saúde a responsabilidade da definição de outros meios, em casos excepcionais.
II – Ponto Digital: é um programa prático que usa um
aparelho para registrar o ponto de entrada e saída dos
funcionários, permitindo que o funcionário coloque suas
digitais sobre o leitor ótico de um aparelho, também conhecido e comercializado como relógio biométrico para reconhecimento do mesmo;
III – Ocorrências: são acontecimentos de situações
anormais que nessa Normativa serão considerados os erros, problemas, descontos ou pagamentos, que acontecem
na frequência dos servidores, tais como: faltas, atrasos,
saídas intermediárias, saídas antecipadas, horas extras ou
adicionais.
IV – Faltas Legais: são aquelas devidamente comprovadas, em que a própria legislação municipal admite de-
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terminadas situações em que o Servidor poderá deixar de
comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário. Para contagem desses dias, as dispensas legais serão computadas
conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Castelo – Lei Municipal nº 1.440/1992, ou
conforme o regime que se enquadrar o Servidor e demais
normas legais.
Exemplos de falta legal: em caso de falecimento do
cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que,
formalmente evidenciada viva sob sua dependência econômica em virtude de casamento, nascimento de filho,
doação voluntária de sangue, alistamento eleitoral, Serviço Militar, referidas na letra "c" do art. 65 da Lei nº 4.375,
de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), quando
for arrolado ou convocado para depor na Justiça, licença-maternidade ou aborto não criminoso, afastamento por
motivo de doença ou acidente de trabalho, comparecimento ao Tribunal do Júri, convocação para serviço eleitoral,
entre outras previstas no ordenamento jurídico específico.
V – Justificativa: é o relato do motivo pelo qual o Servidor se acometeu de situações anormais, justificando o
ocorrido em formulário próprio.
VI – Tratativas: é a atitude, determinada pelos gestores
das Unidades Executoras que o responsável do Sistema de
Recursos Humanos deverá seguir, observando a justificativa, a decisão apresentada em relatório e com base legal,
podendo ser esta para abono, regularização, compensação, troca de horário, pagamento ou desconto;
VII – Unidades Executoras: as diversas unidades da estrutura organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos
procedimentos de controle estabelecidos nas Instruções
Normativas.
VIII – Servidor Público: Segundo as disposições constitucionais em vigor, servidores públicos são todos aqueles
que mantêm vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades governamentais, integrados em cargos
ou empregos de qualquer delas: União, Estados, Distrito
Federal, Municípios e suas respectivas Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.
IX – Mapa de Produtividade Individual: É uma ferramenta que produz informações das visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
e Agentes de Combate à Endemias (ACE), que deverá conter obrigatoriamente o Segmento, a Área,
a Microárea, o Número de Famílias Cadastradas, o
Número de Ordem, o Número da Família visitada, o
Nome do Morador visitado/entrevistado, a Assinatura por extenso do Morador entrevistado, o Procedimento adotado e a Data da visita.
X – Relatório de Atividades Mensais: É uma ferramenta que instrui as atividades diárias dos Agentes
Comunitários de Saúde (ACS), que deverá conter
obrigatoriamente a data, o Relatório do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e o Número de Visitas do
ACS.
www.diariomunicipal.es.gov.br
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XI – Registro diário do Serviço Antivetorial - É uma
ferramenta que instrui as atividades diárias dos
Agentes de Combate à Endemias (ACE), contendo a
pesquisa entomológica e tratamento a ser realizado
pelo profissional.
CAPÍTULO IV
DA BASE LEGAL
Art. 6º A Normativa que se apresenta vem padronizar os
procedimentos de disciplina do horário de trabalho, o registro da frequência ao serviço e as tratativas de ausências
do local de trabalho dos servidores de todas as Unidades
da Secretaria Municipal de Saúde de Castelo – ES, com
amparo na:
I – Constituição da República Federativa do Brasil, de 05
de outubro de 1988;
II – Lei Federal nº 8.429 de 02 junho de 1992; dispõe
sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos;
III – CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, subsidiariamente;
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a) Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a atualizada, orientando as
áreas executoras e supervisionar sua aplicação;
b) Promover discussões técnicas com as Unidades Executoras e com a unidade responsável pelo Sistema de
Controle Interno, caso haja necessidade, para definir as
rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou
expansão;
c) Através da chefia imediata gerenciar, dirigir e controlar
os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos encargos a ele (a) atribuído (a), determinar a distribuição, controle, orientação e coordenação dos serviços do Sistema
de Recursos Humanos;
d) Assumir responsabilidade pelo fornecimento de informações à Unidade Central de Controle Interno do Município, e às Unidades Executoras e Servidores Públicos;
e) Solicitar às Unidades Executoras, todos os relatórios e
dados afins, a serem encaminhados mensalmente ao Departamento de Pessoal;
Art. 8º Das Unidades Executoras:

IV – Lei Municipal nº 1.440 de 20 de outubro de 1992, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Castelo-ES;
V – Lei Municipal nº 3160, de 21 de março de 2012, que
dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, cria a Unidade Central de controle Interno do Município e dá outras
providências;
VI – Lei 2.620, de 20 de fevereiro de 2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal.
VII – Lei Municipal 2.507/07, Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos Servidores Públicos Municipais;
CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 7º Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:
I – Entende-se por Unidade Responsável por esta Instrução Normativa o órgão central do Sistema Administrativo
denominado Sistema de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal de Saúde, tendo portanto as seguintes atribuições entre outras que se fizerem necessárias nos termos
legais:

I – Entende-se por Unidades Executoras dessa Instrução
Normativa todas as Unidades de Saúde, Departamentos,
Setores, Seção, vinculados ao Sistema de Recursos Humanos da secretaria Municipal de Saúde, as quais terão as
seguintes atribuições, entre outras que se fizerem necessárias nos termos legais:
a) Atender às solicitações da Unidade Responsável pela
Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de atualizações;
b) Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa
sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de
trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista,
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de
controle e o aumento da eficiência operacional;
c) Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os
funcionários das unidades pertencentes à secretaria Municipal de Saúde, velando pelo fiel cumprimento da mesma;
d) Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos na geração
de documentos, dados e informações;
e) Informar por escrito, ao chefe imediato, a prática de
atos irregulares ou ilícitos levando em consideração os termos prescritos na Lei Municipal nº 1.440/92;
f) Manter no desempenho das tarefas a que estiverem enwww.diariomunicipal.es.gov.br
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carregados, atitudes de independência, serenidade e imparcialidade;
g) Guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em
decorrência do exercício de suas funções e pertinentes a
assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios ou para expedição
de recomendações;
h) Encaminhar ao Departamento de Pessoal, até o dia 15
(quinze) de cada mês, informações e tratativas contidas
no Registro de Ocorrência da frequência de cada Servidor
(emitido mensalmente pelo SRH).
Art. 9º Da Unidade Responsável pelo Sistema de
Controle Interno:
I – Entende-se por Unidade Responsável pelo Sistema de
Controle Interno a Controladoria Geral do Município que
compete:
a) Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da
Instrução Normativa, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos
procedimentos de controle;
b) Através da atividade interna, avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle inerente ao SRH (Sistema de Recursos Humanos), propondo alterações nas
Instruções Normativas para aprimoramento dos controles;
c) Manter no desempenho das tarefas a que estiverem
encarregados, atitudes de independência, serenidade e
imparcialidade;
d) Informar por escrito, ao secretário Municipal de Saúde,
a prática de atos irregulares ou ilícitos levando em consideração os termos prescritos na Lei Municipal nº 1.440/92
e demais normas vigentes;
f) Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em
decorrência do exercício de suas funções e pertinentes a
assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios ou para expedição
de recomendações.
CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS
Seção I
Art. 10. Da duração Semanal do Trabalho:
I – Os servidores públicos municipais da Secretaria Muni-
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cipal de Castelo – SEMSA, abrangidos por esta Normativa
terão jornada máxima de trabalho de 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, observadas os casos específicos e as Leis próprias, ressalvadas as exceções
legais contidas nos atos do Prefeito e decisões judiciais;
II – O disposto no item anterior não prejudica a existência
de regimes de duração semanais já estabelecidos, nem os
que venham a estabelecer mediante despacho através de
Decreto Municipal, ou acordo coletivo em conjunto com o
Prefeito Municipal, ficando como regra aquelas pré estabelecidas nos editais dos concursos.
Art. 11. Do cadastro do Servidor no registro de frequência:
I – O cadastramento do Servidor no registro de frequência
será realizado pelo Sistema de Recursos Humanos, das
seguintes formas:
a) Pelo número da Matrícula;
b) Até o 5º dia útil de início do trabalho do Servidor na
Instituição, de acordo com Jornada de trabalho.
II – A jornada máxima de trabalho dos Servidores Públicos será fixada em razão das atribuições pertinentes aos
respectivos cargos, respeitada a duração máxima de cada
caso estabelecidos na Lei 2.507/07, conforme segue:
a) 40 (quarenta) horas semanais para os ocupantes de
cargos para os quais a lei estabeleça essa jornada, constituída de 8 (oito) horas diárias, com intervalo máximo de
1:30 hs (uma hora e trinta minutos), para descanso/alimentação, não se computando esse intervalo na duração
da jornada, sendo que para efeito de cálculo de variações
mensais (horas, faltas, abonos), computar-se-á 200 (duzentas) horas mensais;
b) 30 (trinta) horas semanais para os ocupantes de cargos
para os quais a lei estabeleça jornada de 6 (seis) horas
diárias, durante 5 (cinco) dias na semana, sendo que para
efeito de cálculo de variações mensais (horas, faltas, abonos) computar-se-á 150 (cento e cinquenta) horas mensais;
c) 20 (vinte) horas semanais, para os ocupantes de cargos com jornada de 4 (quatro) horas diárias, durante 05
(cinco) dia na semana, sendo que para efeito de cálculo de
variações mensais (horas, faltas, abonos) computar-se-á
100 (cem) horas mensais.
Art. 12. Da Jornada de Trabalho nos serviços continuados:
I – Os Servidores em atividades que, pela sua natureza,
em razão do interesse público, tenham que desenvolver
serviços continuados deverão desempenhar suas atividawww.diariomunicipal.es.gov.br
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des em escala de revezamento, obedecendo ao disposto
nesta Normativa, devendo observar os seguintes requisitos:

formas alternativas de registro diário de ponto que
comprovem assiduidade e efetiva prestação de serviços.

a) Carga horária semanal não superior à prevista para
cada cargo, conforme Lei 2.507/07;

a) No caso dos Agentes Comunitários de Saúde
(ACS), deverá ser utilizado durante as visitas domiciliares, o Mapa de Produtividade Individual para
comprovação da visita, que deverá ser devidamente assinado por um morador responsável pela residência durante a visita, a qual, além de ratificar o
atendimento, servirá para nortear o registro de informações detalhadas, que poderão ser sistematicamente utilizadas pelos membros da equipe da ESF,
no acompanhamento e na avaliação dos casos prioritários e de suas famílias. Deverá também preencher
o Relatório de Atividades Mensais, que deverá ser
entregue ao enfermeiro toda vez que for solicitado.

b) Folgas semanais, preferencialmente aos sábados e domingos, devendo ao menos uma folga do mês ser escalado
obrigatoriamente no domingo nos casos específicos de jornada de trabalho sob escala;
II – Os Servidores que prestarem serviços em locais de
trabalho com funcionamento de 24 horas continuadas de
atendimento ao público, ou de 24 horas continuadas de
funcionamento interno, de domingo a domingo, e/ou que
prestem serviço de vigilância do patrimônio, poderão desempenhar suas atividades sob jornada de 12 x 36 (doze
horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso) e/
ou 24 X 72 (vinte e quatro horas de trabalho por setenta e
duas horas de descanso), em escala de revezamento, obedecendo ao disposto nesta Normativa, devendo observar
os seguintes requisitos:
a) Fará jus ao recebimento de horas extras, o servidor
que ultrapassar a jornada diária relativa a seu cargo ou de
sua escala de revezamento, após o décimo sexto minuto
(16 min) em diante, quando requisitado para atendimento
de situações eminentemente emergenciais e devidamente
autorizado pela chefia imediata;
b) Por ocasião da extensão da jornada de trabalho, farão jus à compensação com folgas em outros
dias úteis, os servidores efetivos de nível superior,
devendo ser compensada com acréscimo de 50%
(cinquenta por cento) da quantidade de hora despendidas.
c) As escalas de dias de trabalho e de dias de folga deverão ser elaboradas pelo Setor de Cartão de Ponto do RH ou
outro responsável, que dará ciência ao Servidor das suas
responsabilidades quanto o fiel cumprimento do registro
da frequência em dias de trabalho.
Art. 13. Do Registro de Frequência:
I – O registro da frequência ao serviço é obrigatório para
todos os Servidores, efetivos ou não, desta Prefeitura,
com exceção ao Secretário, Coordenadores de Núcleos e
Referências Técnicas de Setores que não possuem Chefia
imediata, os quais deverão estar disponíveis em qualquer
situação excepcional ou especial de trabalho.
§ 1º. As situações excepcionais serão passíveis de tratamento especial, desde que não sirvam para dissimular a
ausência de cumprimento da jornada.
§ 2º. Os servidores com atividades a serem executadas fora do estabelecimento de saúde, poderão ter

b) Os Agentes públicos que desempenham atividades de combate e controle de Endemias (Agentes de
Combate à Endemias, Guardas de Endemias etc.),
deverão utilizar, além do Livro de Ponto, o Boletim
de Registro Diário do Serviço Antivetorial, a Ficha de
Visita Domiciliar, e demais fichas e boletins relativos
ao trabalho desenvolvido nas ações de combate e
controle endêmicos.
c) Os motoristas que realizam transporte sanitário
de natureza intermunicipal estão desobrigado do registro eletrônico, visto que os horários de saídas e
chegadas de viagens não condizem com os horários
de funcionamento da Secretaria, devendo os mesmos apresentarem os itinerários de viagens com os
registros do dia e hora de saída e chegada. De igual
modo, estarão desobrigados do registro eletrônico,
os motoristas de transporte de urgência/emergência
que trabalham em regime de sobreaviso, devendo os
mesmos apresentar diariamente o Livro de Registro
de Ocorrências junto ao Setor de Transportes para
validação, com as respectivas datas e horários de
entrada e saídas e eventuais ocorrências do plantão.
II – Ao Servidor Municipal no cumprimento do Estágio
Probatório, somente poderá ser dispensado do registro
de frequência do ponto mediante autorização expressa do
Gestor Municipal, devidamente justificado.
III – O Servidor efetuará o registro da sua frequência ao
serviço através de relógio de ponto biométrico, no início,
nos intervalos e no término do expediente de cada jornada de trabalho, salvo os casos excepcionais, analisados e
aprovados pelo Secretário Municipal de Saúde.
IV – As faltas dos Servidores em virtudes de tratamento de Saúde serão regularizadas diretamente no Sistema
de Recursos Humanos, e comunicadas ao chefe imediato,
pelo Servidor, assim que o mesmo apresentar o atestado
no trabalho;
V – No caso de inoperância do sistema de ponto biométrico, a chefia imediata do Setor deverá solicitar aos servidores a assinatura em Livro de Ponto para registro de
frequência.
www.diariomunicipal.es.gov.br
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VI – Será considerado falta grave, prevista no art. 193 da
Lei 1440/92, o registro de frequência que não seja efetuado pelo próprio servidor, sujeitando-o a processo administrativo disciplinar e as demais sansões legais, previsto na
Lei Municipal N.º 1.440/92 de 20 de outubro de 1992;
VII – Os atrasos computados na entrada, somado às saídas e retornos intermediários e as saídas antecipadas,
deverão ser tratados de acordo com o estabelecido nos
artigos 120 e 121 da Lei Municipal nº 1.440/92 (Estatuto
dos Servidores Municipais), devendo obedecer a tolerância
máxima de 15 (quinze) minutos diários, acumulativos.
VIII – Para que a compensação das ausências possa
acontecer, as horas extras ou excedentes, que serão utilizadas para esse fim, deverão estar devidamente registradas no cartão de ponto do Servidor. Serão permitidas
apenas 02 (duas) compensações no mês, observando que
não se ultrapasse o limite de 02 (duas) horas diárias, salvo
se realizadas em dias de folga. Para os casos excepcionais,
esses serão tratados pelo Secretário Municipal de Saúde;
X – As trocas de horário de trabalho serão permitidas somente 02 (duas) por mês, mediante apresentação de justificativa. As trocas de horário de trabalho serão idênticas
às compensações, e deverão estar registradas em cartão
de ponto e não poderão exceder o limite de 10 (dez) horas
diárias e consecutivas. No caso das escalas de revezamento de 12 (doze) horas, não será permitido realizar troca de
horário que culminem em 24 (vinte e quatro) horas consecutivas de trabalho. Para os casos excepcionais, esses
serão tratados pelo Secretário Municipal de Saúde;
XI – A falta por motivo particular só poderá ser abonada
06 vezes por ano, conforme estabelece o inciso XVIII, do
artigo 58 da Lei Municipal 1.440/92.
Art.14. Da Escala de Trabalho:
I – As necessidades de alteração da escala de trabalho,
motivos justificados, deverão ser comunicadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, em duas
vias, ao Setor de Recursos Humanos da SEMSA, que deverá logo após, comunicar ao Secretário de Saúde sobre tal
possibilidade, para que este se manifeste sobre eventual
autorização.
II – O servidor somente poderá executar a nova escala de
trabalho após aprovação do Setor de Recursos Humanos
da SEMSA, na data indicada na segunda via da comunicação de alteração da escala de trabalho, contendo a data,
assinatura e matrícula do servidor autorizado.
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Art.15. Do Local de Trabalho:
I – O servidor municipal efetivo ou não, deverá estar lotado em um local de trabalho de área de abrangência da
SEMSA.
II – Ocorrendo alteração de local de trabalho deverá ser
comunicada ao Setor de Recursos Humanos da SEMSA,
com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas,
em duas vias.
III- O servidor somente poderá ser lotado em um novo
local de trabalho após autorização na segunda via da comunicação do novo local de trabalho, pelo Setor Recursos
Humanos da SEMSA, contendo assinatura, matrícula e a
data da alteração.
IV – As digitais para o relógio biométrico, no novo local de
trabalho somente serão transferidas após o recebimento
da comunicação de alteração.
V – A restituição dos valores descontados dos servidores
em razão da falta de comunicação de alteração de local de
trabalho, somente acontecerá via folha de pagamento, no
mês subsequente ao desconto, salvo os casos analisados
e aprovados pela Secretaria Municipal de Administração,
mediante justificativa escrita e plausível.
Art.16. Das Proibições:
I – Ao Servidor da Secretaria Municipal de Saúde é proibido:
a) Faltar ao trabalho em dias que possam atrapalhar o
andamento do expediente de trabalho em seu setor, salvo
por motivo de doença, força maior e nos caos previstos no
inciso XVIII, do artigo 58 da Lei Municipal 1.440/92.
II – É vedado ao servidor, sob qualquer pretexto, ausentar-se do setor em que trabalha, salvo com anuência da
chefia imediata;
III – Em horário de expediente, o servidor só poderá se
ausentar do prédio onde trabalha, com autorização do
chefe imediato, exceção feita ao Secretário, Coordenadores de Núcleos e Referências Técnicas de Setores que não
possuírem Chefia imediata, Gerentes e Coordenadores setoriais.
IV – Dos Descontos em Folha:

III – Toda alteração de Escala de trabalho deverá ser alterada imediatamente no cadastro do servidor, no Sistema
de controle e apuração de Frequência, salvo se não houver
escala disponível no sistema, devendo ser alterado imediatamente após o desenvolvimento ou criação da nova
escala.

a) Os descontos em Folha de Pagamento do Servidor, em
virtude de atraso ou falta sem justificativa, serão efetuados no salário do mês subsequente, em conformidade com
esta Instrução Normativa, Estatuto do Servidor Municipal,
CLT e Leis específicas.
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Seção II

Das Disposições Gerais

Art. 17. O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos serão objeto de instauração de Processo
Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas, na qual terá
como base legal para instauração do mesmo, a Lei Municipal N.º 1.440/1992, que dispõe do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Castelo-ES.

Art. 18. O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será também objeto de infração passível
de Improbidade Administrativa de acordo com a Lei Federal N.º 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 19. O Processo Administrativo será desenvolvido por
Comissão Permanente de Sindicância, instituída pelo Chefe do Poder Executivo, assegurando aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa.

Art. 20. Os fatos apurados pela Comissão serão objetos
de registro claro em relatório e encaminhamento à Controladoria Geral do Município para conhecimento e orientações ao chefe de poder correspondente com indicação das
medidas adotadas ou a adotar para prevenir novas falhas,
ou se for o caso, indicação das medidas punitivas cabíveis
aos responsáveis, na forma do Estatuto dos Servidores.

Art. 21. As penalidades disciplinares serão aplicadas pelo
Chefe de Poder Executivo, ou pelo Secretário Municipal de
Saúde, em observância ao Estatuto do Servidor Municipal.
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Art. 25. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste
documento poderão ser obtidos junto à Secretaria Municipal de Saúde, bem como junto a Unidade Central de Controle Interno do Município que, por sua vez, através de
procedimentos de controle ou de auditoria interna, aferirá
a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

Art.26. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada
sempre que fatores organizacionais legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual de Elaboração das Normas, bem como
manter o processo de melhoria contínua.

Art.27. Mensalmente a Gerência de Administração
de Pessoal encaminhará o relatório de ocorrência para
as devidas justificativas que deverá ser devolvido até o dia
15 de cada mês.

Art.28. Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir de 30 de novembro de 2016.

Art.29. E por estarem de acordo, firmamos a presente
Instrução Normativa em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais.

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

Castelo, ES, 18 de novembro de 2016.
WAGNER JOSÉ INACIO
Secretário Municipal de Saúde

CAPÍTULO VII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 22. O relatório sobre o registro de frequência, poderá
ser concedido aos servidores somente 01 (uma) vez por
mês e/ou por requerimento, e terá o prazo máximo de 02
(dois) dias para ser entregue, salvo quando o sistema de
registro de ponto emitir comprovante diário diretamente
ao servidor.

Art. 23. É permitido à Unidade Central de Controle Interno solicitar formalmente, informações funcionais com
vistas ao acompanhamento de frequência dos servidores
municipais.

Art.24. Aplica-se, no que couberem aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa as demais legislações pertinentes.
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Colatina
Prefeitura
DECRETO 19.386/2016

Publicação Nº 67369

DECRETO Nº 19.389, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016.

Exonera Superintendente de Projetos Especiais e
Captação de Recursos-CC-6, da Secretaria Municipal
de Planejamento :

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

Artigo 1º - Ficam designados para compor o “Conselho
Municipal de Transporte Coletivo”, os membros indicados
pelas Entidades mencionadas no supracitado dispositivo
legal, conforme se especifica:

- Representantes do Poder Público Municipal:
Titular: Nivaldo Peçanha
Suplente: Assis Pizoni Souza

Titular: Cilézia Andreatta Schwartz
RESOLVE exonerar Simone do Rosário Monteiro de Assis do cargo em comissão de Superintendente de Projetos
Especiais e Captação de Recursos-CC-6, da Secretaria Municipal de Planejamento.

Suplente: Cidimar Andreatta

Titular: João Virgílio Avancini
Suplente: Mathias Coelho Filho

Este ato entra em vigor na presente data.
Titular: Availton Luiz Botti
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Suplente: Thiago Valentim Stelzer

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 01 de dezembro de 2016.

- Representantes das Associações de Moradores:
Titular: Geferson Israel Alves
Suplente: Lacione Geraldo Gotardi

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

Titular: Jeferson Carvalho Gramelik

de Colatina, em 01 de dezembro de 2016.

Suplente: Marino Rodrigues

Secretário Municipal de Gabinete.

Titular: Antonio Lievori
Suplente: Neucimar Ferreira Nobre

DECRETO 19.393/2016

Publicação Nº 67329

DECRETO Nº 19.393, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016

Designa membros para compor o Conselho Municipal de Transporte Coletivo :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Municipal n.º 4.064, de 23 de
novembro de 1993 e atendendo solicitação contida no processo protocolado sob nº 28.625/2016, Decreta:

- Representantes do Sindicato dos Empregados no Comércio:
Titular: Marcos Aurélio Franco dos Santos
Suplente: João Batista dos Santos Soares

- Representantes do Sindicato da Indústria do Vestuário de
Colatina – Sinvesco:
Titular: Fabio Tadeu Zanetti
Suplente: Rafael Varnier Vieira
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- Representantes das Associações de Produtores Rurais:
Titular: Thaíze Reculiano
Suplente: Regiane Molini Sampaio
- Representantes das Empresas Permissionárias do Transporte Coletivo:
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intimação, referentes a demanda judicial, através da Secretaria Municipal de Saúde, pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, prevista no citado dispositivo legal.
Colatina/ES, 30/11/2016.
LEONARDO DEPTULSKI

Titular: Ilson Vanderley Soella

PREFEITO MUNICIPAL DE COLATINA

Suplente: Leonardo Colli Nogueira
Titular: Erasmo Fernandes Mattedi
Suplente: Braz Damiani

PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 14 AO CONVÊNIO 049/
2012

Titular: Aldoriz Galao

Publicação Nº 67380

Suplente: Ricardo Feregueti Galon

RESUMO DE TERMO DE ADITIVO Nº 14 AO CONVÊNIO nº 049/2012.

- Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em
Transportes Rodoviário do Espírito Santo:
Titular: Gilson Tureta Porto
Suplente: Humberto Freire do Livramento
- Representantes da Associação Colatinense de e para a
Pessoa Portadora de Deficiência Visual - A.C.D.V:
Titular: Renato Alves Pereira
Suplente: Sebastião Batista dos Santos
Artigo 2º - Ficam revogados em todos os seus termos os
Decretos nºs 17.614, de 12 de agosto de 2014 e 18.656,
de 15 de janeiro de 2016.

Termo de Aditivo nº. 14 ao Convênio de Cooperação Financeira nº. 049/2012 que entre si celebram o MUNICÍPIO DE
COLATINA - ES e a SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA.
DO ADITAMENTO: O presente Termo tem por finalidade
ACRESCER ao valor do Convênio em refereência a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme
consta na justificativa e plano de trabalho anexos ao processo n.º 024371/2016.
DAS DEMAIS CLÁUSULAS:
Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do Convênio de Cooperação Financeira nº 049/2012.
DATA DA ASSINATURA: 17 de Outubro de 2016.

Artigo 3º - Este ato entra em vigor na presente data.
Leonardo Deptulski
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 06 de dezembro de 2016.

PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO 011/2016

Publicação Nº 67383

RESUMO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 011/2016.

Prefeito Municipal

PROCESSO: 010141/2016

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 06 de dezembro de 2016.
Secretário Municipal de Gabinete.

PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO NO PROCESSO 026009/2016

Publicação Nº 67381

DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Município de Colatina, no uso de suas atribuições legais,
torna público que nos autos do processo nº 026009/2016
e nos termos do inciso V, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93
e suas alterações posteriores, ratificando o parecer da Procuradoria Municipal Geral, procederá com a aquisição de
medicamentos solicitados, para atender a mandados de

CONCEDENTE: Município de Colatina
CONVENENTE: LAR FABIANO DE CRISTO
OBJETO: O presente Convênio tem como objeto a cooperação financeira para o custeio de despesas inerentes ao
funcionamento do Lar Fabiano de Cristo, através do projeto Desenvolvimento Criativo e Apoio Escolar, conforme
detalhado na Justificativa e Plano de Trabalho, constante
no processo 010141/2016.
PRAZO DE VIGÊNCIA: entre os meses de Outubro de
2016 à 31 de Dezembro de 2016.
VALOR GLOBAL: R$ 10.200 (dez mil e duzentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 21 de Outubro de 2016.
Leonardo Deptulski
Prefeito Municipal
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Câmara Municipal
PORTARIA Nº 092/2016.

Publicação Nº 67365

PORTARIA Nº 092/2016.

PORTARIA Nº 094/2016.

Publicação Nº 67364

PORTARIA Nº 094/2016.

Jolimar Barbosa da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais, especialmente as contidas no art. 31,
inc. XX, da Resolução nº 96 de 16 de novembro de 1993 Regimento Interno Cameral, e de conformidade com o art.
3º, IV, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, RESOLVE:

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara
Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, eleito na
forma da lei usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas no art. 31, inc. XIV, da Resolução nº 96,
de 16 de novembro de 1993 - Regimento Interno Cameral
bem como as contidas no art. 16 na Portaria nº 004/2015
RESOLVE:

Art. 1º - Suspender, no dia 07 de dezembro de 2016,
por motivo de necessidade dos serviços, as férias concedidas através da Portaria nº 091/2016 o servidor público
municipal Sr. THOBIAS RIBEIRO PESSOA, ocupante do
cargo Coordenador de Controle Interno de provimento em
comissão.
Art. 2º - Conceder, no período de 08 de dezembro de
2016 a 30 de dezembro de 2016, o período remanescente
das férias concedidas através da Portaria nº 091/2016 e
suspensas por motivo de necessidade dos serviços através
desta Portaria ao servidor público municipal Sr. THOBIAS
RIBEIRO PESSOA, ocupante do cargo Coordenador de
Controle Interno de provimento em comissão.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º – HOMOLOGAR a avaliação de desempenho do
servidor em estágio probatório NILTON CEZAR CÔTO,
matrícula nº 545, referente ao período de 04/01/2016 a
04/07/2016, tendo em vista que a mesma foi devidamente concluída pela Comissão competente na data de 10 de
Novembro de 2016.
Art. 2º – HOMOLOGAR a avaliação de desempenho
do servidor em estágio probatório KISSILA BASSETTI FADINI, matrícula nº 525, referente ao período de
20/02/2016 a 20/08/2016, tendo em vista que a mesma
foi devidamente concluída pela Comissão competente na
data de 10 de Novembro de 2016.
Art. 3º – HOMOLOGAR a avaliação de desempenho do
servidor em estágio probatório BRUNO VELLO RAMOS,
matrícula nº 593, referente ao período de 27/04/2016 a
27/10/2016, tendo em vista que a mesma foi devidamente concluída pela Comissão competente na data de 10 de
Novembro de 2016.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Colatina/ES, 06 de Dezembro de 2016.

Colatina/ES, 06 de Dezembro de 2016.

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Colatina

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA

Conceição do Castelo
Prefeitura
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Publicação Nº 67318

RESUMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Município de Conceição do Castelo torna público, a
dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, caput inciso II da Lei 8.666/93 no seguinte processo: Processo
nº: 6692/2016 Valor 845,00 (oitocentos e quarenta
e cinco reais), Processo nº: 6693/2016 Valor 450,00
(Quatrocentos e cinquenta reais) Objeto: Aquisição
de peças e mão de obra para manutenção de freezer,

bebedouro e lavadoura Beneficiário: ADMILSON BELISARIO ME Publique-se no veículo oficial em até 05 (cinco)
dias, contados deste despacho.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Castelo –
ES, em 07 de dezembro de 2016.
FRANCISCO SAULO BELISARIO
Prefeito Municipal
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AVISO DE SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.
011-2016

Publicação Nº 67317

AVISO DE SUSPENSÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS
Nº 000011/2016
O Município de Conceição do Castelo, ES, através da
CPL, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que a
sessão pública para realização da Tomada de Preços nº
000011/2016, que objetiva a REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO INDAIÁ, COM EXECUÇÃO DE SPDA E INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO,
que se realizaria no dia 13/12/2016, está SUSPENSA, para
fins de reanálise do Edital e seus anexos, até posterior
deliberação. Informações pelo telefone (28) 3547-1101 de
07h00 às 13h00, ou no endereço: Avenida José Grilo, nº
426, Centro, Conceição do Castelo, ES.
Conceição do Castelo, ES, 07 de dezembro de 2016.
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Leia-se:
sendo adjudicado em favor da empresa CONSTRUENG
EIRELI - EPP no valor total de R$ 123.748,93 (cento e
vinte e três mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos).

Conceição do Castelo-ES, em 06 de dezembro de 2016.

Francisco Saulo Belisario
Prefeito Municipal

ERRATA DE RESULTADO
No resultado da Tomada de Preços 001/2016, onde se Lê:
CONSTUENG EIRELI - EPP no valor total de R$
123.577,80 (cento e vinte e três mil quinhentos e setenta
e sete reais e oitenta centavos).
Leia-se:

Ana Elena Dalvi Timoteo
Presidente da CPL

ERRATA REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 001/2016

Publicação Nº 67262

CONSTRUENG EIRELI - EPP no valor total de R$
123.748,93 (cento e vinte e três mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos).

Conceição do Castelo-ES, em 06 de dezembro de 2016.

ERRATA DE HOMOLOGAÇÃO
Ana Elena Dalvi Timoteo
Presidente da CPL

Na homologação da Tomada de Preços 001/2016, onde se
Lê:
A empresa vencedora do certame foi: CONSTRUENG EIRELI - EPP no valor total de R$ 123.577,80 (cento e
vinte e três mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta
centavos).
Leia-se: A empresa vencedora do certame foi: CONSTRUENG EIRELI - EPP no valor total de R$ 123.748,93
(cento e vinte e três mil setecentos e quarenta e oito reais
e noventa e três centavos).

Conceição do Castelo-ES, em 06 de dezembro de 2016.

Francisco Saulo Belisario
Prefeito Municipal

ERRATA DE ADJUDICAÇÃO
Na Adjudicação da Tomada de Preços 001/2016, onde se
Lê:
sendo adjudicado em favor da empresa CONSTRUENG
EIRELI - EPP no valor total de R$ 123.577,80 (cento e
vinte e três mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta
centavos).

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2016
Referência: Ampliação e reforma do centro de eventos da
Comunidade de Vargem Alegre
ERRATA
Onde se Lê:
2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS
FINANCEIROS
2.1 - O valor do contrato é de R$ 123.577,80 (cento e
vinte e três mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta
centavos).
Leia se: 2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS 2.1 - O valor do contrato é de R$
123.748,93 (cento e vinte e três mil setecentos e quarenta
e oito reais e noventa e três centavos). Amparo Legal:
Processo nº 5091/2016
Francisco Saulo Belisario
Prefeito
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Publicação Nº 67264

ERRATA RESUMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO
O Município de Conceição do Castelo torna público, a ERRATA de dispensa de licitação, no seguinte processo nº:
6725/2016, Objeto: Aquisição de placas em aço inox
60 x 40 cm Beneficiário: Ponto das Placas Ltda ME:
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TERMO RATIFICAÇÃO

Publicação Nº 67293

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Leia –se:

Em face do contido no art. 26, caput, da Lei nº. 8.666/93,
acato as razões esposadas no 6.845/2016, por dispensa
de licitação, com fulcro no Art. 24, inciso II do mesmo texto de Lei, pelo que RATIFICO e HOMOLOGO a
contratação direta por dispensa de licitação da empresa
GFC COMUNICAÇÕES EIRELI-ME, em todos os termos.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO PARA CONFECÇÃO
DE INFORMATIVO.

Valor 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais)

VALOR: O valor global do presente é de R$ 7.980,00
(sete mil novecentos e oitenta reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Castelo –
ES, em 07 de dezembro de 2016.

Publique-se no veículo oficial em até 05 (cinco) dias, contados deste despacho.

Onde se lê:
Valor 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais)

FRANCISCO SAULO BELISARIO

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Castelo –
ES, em 05 de dezembro de 2016.

Prefeito Municipal

Domingos Martins
Prefeitura
DECRETO NORMATIVO Nº 2.997 E 2998/2016

Publicação Nº 67263

Publicação de Decreto Normativo
2.997 – 05/12/2016 - Dispõe sobre a revogação do decreto nº 97/77 que trata do transporte individual de passageiros por veículos de categoria de aluguel.
2.998 – 07/12/2016 – Define critérios para a substituição e extensão de carga horária de professores efetivos da
educação básica da rede municipal de ensino de Domingos
Martins para o ano letivo de 2017.
Domingos Martins – ES,
8 de dezembro de 2016.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

realizada dia 16 de dezembro de 2016 (sexta-feira) as
19:00 horas em primeira convocação ou as 19:30 horas
em segunda e última convocação, no Salão de reuniões da
igreja católica de Victor Hugo, Marechal Floriano/ES, para
deliberação da seguinte ordem do dia:
1. Elaboração e aprovação dos reajustes salariais das categorias de trabalhadores (as) assalariados (as) rurais para
o ano de 2017.
2. Autorização para o Sindicato de Trabalhadores Rurais de
Domingos Martins e Marechal Floriano, estabelecer negociação com o Sindicato Rural de Domingos Martins e Marechal Floriano, para assinatura do termo aditivo.
3. Autorização para que o Sindicato de Trabalhadore4s Rurais de Domingos Martins e marechal Floriano, no caso de
insucesso da negociação coletiva, deflagre greve e, em ultimo caso, dissídio coletivo.
4. Outros assuntos de interesse.

Publicação Nº 67254

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO-ES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O sindicato dos Trabalhadores e trabalhadoras Rurais de
Domingos Martins e Marechal Floriano com endereço na
Av. Presidente Vargas, 874, centro, Domingos Martins,
pelo presente Edital, convoca todos os trabalhadores e
trabalhadoras rurais, sócios e não sócios deste Sindicato,
para se reunirem, de acordo com o artigo 611 e 859 da
Consolidação das Leis do Trabalho e demais disposições
da matéria, em Assembleia Geral Extraordinária que será

Domingos Martins – ES, 14/11/2016.
NIOBEM FRANCISCO SIMMER
Presidente
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital de Convocação, o Sindicato dos Trabalhadores (as) Rurais de Domingos Martins e Marechal
Floriano, ES, Convida seis associados (as) em pleno gozo
de seus direitos sindicais, para participarem da Assembleia
www.diariomunicipal.es.gov.br

08/12/2016 (Quinta-feira)

DOM/ES - Edição N° 652

Geral Ordinária a ser realizada no dia 16 de dezembro de
2016 (sexta-feira) as 18:00 horas em primeira convocação ou as 18:30 horas em segunda e última convocação,
no Salão de reuniões da igreja católica da comunidade de
Victor Hugo, Marechal Floriano/ES, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
1- Apresentação, Discussão e Votação da previsão do orçamento financeiro para o exercício 2017;
2- Outros assuntos da categoria.
Domingos Martins – ES, 14/11/2016.
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RESOLUÇÃO Nº 7 E 8 /2016

Publicação Nº 67282

Publicação de Resolução
07/2016 – 03/11/2016 – O Conselho Municipal – CACS
– FUNDEB de Domingos Martins, no cumprimento das suas
atribuições legais, em reunião plenária em caráter extraordinária, realizada no dia 3 de novembro de 2016.
08/2016 – 06/12/2016 – O Conselho Municipal – CACS
– FUNDEB de Domingos Martins, no cumprimento das suas
atribuições legais, em reunião plenária em caráter extraordinária, realizada no dia 6 de dezembro de 2016.

NIOBEM FRANCISCO SIMMER
Presidente

Domingos Martins – ES

LEIS MUNICIPAIS Nº 2.775 E 2.776/2016

Publicação Nº 67261

8 de dezembro de 2016.

Publicação de Leis Municipais
2.775 – 02/12/2016 – EXTINGUE CARGOS DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO, ATRIBUIÇÕES TÍPICAS
E ESPECÍFICAS E REQUISITOS MÍNIMOS PARA
INVESTIDURA, NA ESFERA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
DOMINGOS MARTINS, DIMINUI QUANTITATIVO, EXTINGUE
A UNIDADE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, RENUMERA
ITENS CONSTANTES DO ANEXO I, REVOGA O INCISO I DO
ART. 5º, ALTERA OS INCISOS II E III DO ART. 5º E INCLUI
PARÁGRAFOS 1º E 2º AO ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº
2.759, DE 6 DE SETEMBRO DE 2016.
2.776 – 02/12/2016 – ALTERA A EMENTA, OS ARTIGOS
1º E 2º ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 2º
DA LEI MUNICIPAL Nº 2.484, DE 17 DE DEZEMBRO DE
2012.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 67266

CONSELHO ESCOLA da EMEF SOÍDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar destinada aos alunos EMEF Soído
Vencedor: E. G. STEIN JUNIOR - ME
Valor: R$ 6.657,00
Data da homologação: 01/12/2016

Domingos Martins – ES

Presidente da AEC: Argélia Maria Ribet Wandekoquen

8 de dezembro de 2016.

Câmara Municipal
PORTARIA Nº 186, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2016

Publicação Nº 67330

PORTARIA Nº 186, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2016
Institui Comissão Especial para conduzir o processo de
chamamento público de avaliação do valor de locação de
imóvel para instalação da sede da Câmara Municipal.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 39, inciso XXIX do Regimento Interno, resolve:
Art. 1º Fica instituída uma Comissão Especial composta
de três servidores do quadro de provimento efetivo da Câmara, com a finalidade de conduzir o processo de chama-

mento público de avaliação do valor da locação do aluguel
de imóvel para instalação da sede da Câmara Municipal, a
partir do exercício de 2017, em decorrência do término do
atual Contrato nº 1, em 31 de dezembro de 2016.

Art. 2º A Comissão será composta dos seguintes membros
titulares:

I - Fabiana Maria Uhl;
II- Jorge Moysés Monteiro;
III- Elaine Furtado.

§1º- A presidência da Comissão será exercida pela
Servidora Fabiana Maria Uhl.

www.diariomunicipal.es.gov.br
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§2º- A Comissão terá o prazo de até vinte dias, a contar
da data da instalação dos trabalhos, para apresentar ao
Presidente da Câmara relatório contendo o resultado da
avaliação prevista no art. 1º.

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

§3º - Os membros não terão direito a receber remuneração em função dos trabalhos desempenhados pela comissão.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Câmara Municipal de Domingos Martins, 1º de dezembro
de 2016.

Presidente

Guarapari
Prefeitura
DECRETO Nº. 559/2016

Publicação Nº 67357

Decreto nº. 559/2016 - Decreta PONTO FACULTATIVO nos órgãos da Administração Pública Municipal, o dia
09 (nove) de dezembro (sexta-feira) do ano corrente. Todas as atividades essenciais não serão alcançadas
por este ato. Excetuam-se também do cumprimento estabelecido neste artigo, as Escolas da Rede Municipal, considerando o Calendário Escolar.

PORTARIA/GAB Nº. 287/2016

Publicação Nº 67368

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA/GAB Nº. 287/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas
no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município,
c/c art. 19 da Lei nº 1.278/1991;
Considerando o disposto no Processo Administrativo nº.
18831/2016, que motivou a solicitação de autorização ao
Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo
Administrativo Disciplinar frente ao servidor MARLON DE
ANDRADE PASSOS.
Considerando que tais medidas visam atender aos anseios daqueles que acreditam na Transparência, Moralidade e Impessoalidade no serviço público, princípios que
norteiam a atual Administração Pública.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração,
nos termos constantes do artigo 161 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das denúncias formuladas através do Processo Administrativo nº.
18831/2016, frente ao servidor MARLON DE ANDRADE

PASSOS ocupante do cargo efetivo de PROFISSIONAL
EM FISCALIZAÇÃO, na função de FISCAL DE RENDAS,
por supostas infrações constantes no Art. 161, inciso III,
alínea “z”, da Lei Municipal nº 1.278/91.
Art. 2° - Ficam designados os servidores MONALISA DE
ATAYDE VIEIRA, matrículas nºs 17034-8/1 e 2243741/1, CARLOS SÉRGIO DIAS PARANHOS MARQUES,
matrícula nº 13.700-6 e JOÃO GUILHERME FARIA DA
CRUZ, matrícula nº 11328-0, todos funcionários efetivos,
lotados respectivamente na Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal de Administração e Secretaria
Municipal de Fiscalização, para comporem a respectiva COMISSÃO PROCESSANTE, sob a presidência da primeira.
Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º - Revogam – se as disposições em contrário.
CUMPRA-SE
Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, aos 07 (sete) dias do mês
dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis).
ORLY GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 024/
2016

Publicação Nº 67379

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N°
024/2016, firmado entre o Município de Guarapari/ES e
a empresa Zetrasoft LTDA. Processo 11.255/2016, sendo
o objeto: a inclusão da seguinte Cláusula ao Convênio n°
024/2016: A Comodante se obriga a disponibilizar ao Município 10 (dez) computadores da marca Dell, conforme
especificações técnicas do Diretor Técnico de Desenvolvimento da Tecnologia de Informação com a concordância
da diretoria técnica e comercial da Comodante, Os computadores serão utilizados na execução da prestação de
www.diariomunicipal.es.gov.br
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serviços e ao final da vigência estes passarão a integrar o
patrimônio do Município a título de doação, o intuito desta
doação é incentivar a pesquisa cientifica e aprendizado dos
servidores públicos municipais. Fica convencionado, entre
as partes que o prazo de entrega será de 40 (quarenta)
dias a contar da data da publicação do convenio, sendo
que a entrega está prevista para o final do mês de novembro de 2016, Estes equipamentos serão entregues a
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.
ORLY GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

SEMED - PORTARIA Nº 023 DE 2016 - RETORNO DAS
ATIVIDADES LABORAIS SERV LETICIA REGINA PREZOTTI

Publicação Nº 67373

PORTARIA/SEMED Nº. 023/2016
DISPÕE SOBRE O RETORNO DA SERVIDORA DE
QUE TRATA A PORTARIA N° 011/2013 E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A SECRETÁRIA MUNICIPAL
DA EDUCAÇÃO, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais e considerando o disposto nos artigos 83
e 84 da lei N° 1.820/1998 – Estatuto do Magistério Público
Municipal.
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I, alíneas a e b, inciso II, Art. 28, 29 e, Art.78, Art. 41 §1°
e § 2° Art. 42, 43 e 44 da Lei nº: 1820/98;
RESOLVE:
Art. 1º- Ficam designados os servidores efetivos e representantes da Secretaria Municipal da Educação – SEMED: Karina Oliveira Marchesi, Luciana Regina Rodrigues
Marques, Maria da Penha Bigossi Mariano, Tatiana Rosa
Ignácio Marinho, Leonardo Santos Zuqui, Letícia Regina
Silva Souza Prezotti, Tamili Mardegan da Silva, Monalisa
de Atayde Vieira, Ingrid Barroso de Oliveira e Suzana Aparecida Pereira, para compor a comissão de remoção de
profissionais de educação MAPA, MAPB e MAPP para atuarem na educação infantil e no ensino fundamental da rede
municipal de ensino e escolas municipalizadas.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data
de sua publicação.
Art. 3º -. Revogam-se as disposições em contrário.
Guarapari-ES, 07 de dezembro de 2016.
DIANA MÁRGARA RAIDAN CHÁCARA
Secretária Municipal da Educação

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica a servidora senhora Letícia Regina Silva
Souza Prezotti, autorizada a retornar as suas atividades
laborais.
Art. 2º - A presente portaria revoga os efeitos da Portaria
N° 011/2013, a partir de 05/08/2015.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05/08/2015.

SEMED - PORTARIA Nº 025 DE 2016 - REMOÇÃO
2016-2017

Publicação Nº 67375

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PRFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DAEDUCAÇÃO
PORTARIA SEMED Nº. 025/2016

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Guarapari-ES, 05 de dezembro de 2016.
DIANA MÁRGARA RAIDAN CHÁCARA
Secretária Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 024 DE 2016 - COMISSÃO DE
REMOÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

Publicação Nº 67374

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SEMED Nº. 024/2016
A Secretária Municipal de Educação de Guarapari, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista o disposto nos Art. 18, 19, 20, 21, 22 § 1º,
alíneas a, b, c e § 2º, Art. 26, incisos I e II, Art. 27, inciso

A Secretária Municipal de Educação, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais, disposto nos artigos 23, 24, 25,26, 28 e 29 da Lei 1.820/98 – Estatuto do
Magistério Público Municipal.
RESOLVE:
Art. 1º - A Remoção de Profissionais de Educação MAPA,
MAPB, MAPP para a Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino e Escolas Municipalizadas reger-se-á pelas disposições da presente Portaria.
DAS INCRIÇÕES
Art. 2º - A inscrição será realizada na sede da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED, no período de 12 e 13
de dezembro de 2016, no horário de 8 às 17 horas (sem
intervalo para o almoço), para todos os profissionais de
Educação MAPA, MAPB e MAPP, estatutários da Rede Municipal de Ensino e Escolas Municipalizadas do Município de
Guarapari.
www.diariomunicipal.es.gov.br
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Art. 3º - O candidato estatutário, ocupante de 01 (um)
cargo, somente poderá fazer 01 (uma) inscrição e o candidato estatutário ocupante de 02 (dois) cargos, caso queira
se remover em ambos, deverá fazer 02 (duas) inscrições.

§ 4º - A inscrição será efetuada pelo candidato ou por procurador devidamente constituído de procuração registrada
em cartório e de documento de identidade, respeitando as
normas desta Portaria.

Art. 4º - Poderão inscrever-se, respeitando o disposto
nesta Portaria:

DA CLASSIFICAÇÃO

I – Profissionais de Educação MAPA, portadores de curso
de Educação Infantil de, no mínimo, 180 (cento e oitenta)
horas ou portadores do curso de Licenciatura em Pedagogia, amparado pela Resolução CNE/CP nº1, de 15 de maio
de 2006, para vagas de Educação Infantil;
II – Profissionais de Educação MAPA, para vagas de 1º ao
5º ano do Ensino Fundamental;
III – Profissionais de Educação MAPA – Educação Especial,
para vagas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental,
conforme habilitação específica;
IV – Profissionais de Educação MAPB, para vagas de 6º
ao 9º ano do Ensino Fundamental, conforme habilitação
específica;
V – Profissionais de Educação MAPP, para vagas em Escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental;
§ 1º – Os profissionais de Educação, que prestaram Concurso Público para o cargo MAPA, através do Edital 001/2007
de 05/01/2007 e do Edital 002/2012 de 29/12/2012 só
poderão escolher vagas em escolas para atuarem em Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, obedecendo à Modalidade de origem.
§ 2º – Os profissionais de Educação MAPB que prestarem
concurso para MAPII, portadores de Estudos Adicionais,
somente poderão escolher vagas em escolas para atuarem
em turmas de 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, de
acordo com a habilitação específica.

Art. 6º - A classificação dos profissionais de Educação
MAPA, MAPB e MAPP abrangerá os seguintes itens:
I – Tempo de serviço prestado ao Magistério como estatutário, no cargo pleiteado, em âmbito municipal (para os
profissionais da rede municipal) e estadual (para os profissionais municipalizados).
a) Na Declaração de Tempo de Serviço, será considerado
como data limite de 31 de outubro de 2016, devendo conter a indicação do cargo, data da nomeação e o período
trabalhado.
b) Para efeito de contagem de pontos, serão considerados
01 (um) pontos por mês trabalhado na função de Regente de Classe (MAPA e MAPB) e função Pedagógica (para
MAPP), não sendo permitido o fracionamento dos pontos.
c) O tempo de serviço para contagem de pontos será o
máximo de 60 (sessenta) meses trabalhados como estatutário na função pleiteada.
II – Título na área de Educação.
a) Para efeito de pontuação do candidato referente à titulação, considerar-se-á somente a apresentação de 01 (um)
título, exceto a titulação apresentada como pré-requisito.
b) Para comprovante da titulação serão considerados Diploma ou Certificado.
c) A conversão de títulos em pontos será feita conforme
quadro abaixo:

Art. 5º - O processo de inscrição deverá ser instruído com:
I – Ficha de inscrição, conforme modelo próprio (anexo
I), que deverá estar preenchida pelo profissional e devidamente colada na parte externa do envelope;
II – Pré-requisito: cópia de documento comprobatório de
habilitação conforme o cargo;
III – Cópia do documento comprobatório da maior titulação;
IV – Cópia de documento de identidade;
V – Atestado de exercício em escolas da rede Municipal e
Municipalizadas em função de Regência de Classe (para os
cargos de MAPA e MAPB) e na função pedagógica (para o
cargo de MAPP).
§ 1º - Os documentos de que tratam os incisos II, III, IV e
V deverão ser entregues dentro do envelope lacrado.
§ 2º - Não será permitida a inscrição de profissionais de
educação enquadrados no Art. 26, Inciso II, da Lei 1.820/98
(Licença para tratamento de interesse particular).
§ 3º - A constatação de documento rasurado implicará o
cancelamento da inscrição do candidato, ficando o mesmo
sujeito as sansões previstas em Lei.

Titulação

Pontuação

Licenciatura Curta

05 pontos

Pós-graduação em Educação (Lato Sensu)

10 pontos

Licenciatura Plena

15 pontos

Mestrado em Educação*

20 pontos

Doutorado em Educação*

25 pontos

*Os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e
Doutorado) só serão considerados se aprovados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior).
Art. 7º – Para efeito de desempate, prevalecerá a seguinte ordem:
a) Data da assunção de exercício, por ocasião da Nomeação;
b) Maior habilitação específica na área de Educação;
c) Idade, dando preferência ao mais idoso;
d) Sorteio.
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Art. 8º – A relação de classificação dos candidatos, estará
à disposição dos interessados na Secretaria Municipal da
Educação – SEMED, conforme cronograma em anexo III.
Art. 9º – A partir da divulgação da classificação, o candidato terá 01 (um) dia útil para apresentar recursos à
Comissão do Processo de Remoção.
Parágrafo Único – O pedido de recurso administrativo
deverá ser apresentado por escrito, pessoalmente ou por
procurador devidamente constituído, dentro do prazo previsto no caput deste Artigo, conforme modelo no anexo III.
DA ESCOLHA
Art. 10º – A Comissão do Processo de Remoção fará a
convocação dos candidatos inscritos por meio de Edital,
que também será afixado na SEMED especificando o local,
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Art. 19º – Constatado qualquer descumprimento por parte dos profissionais de Educação MAPA, MAPB e MAPP às
normas desta Portaria, em qualquer fase do processo, inclusive na formalização dos atos, os mesmos estarão sujeitos à anulação de todas as etapas já procedidas, cabendo à Secretária Municipal da Educação, o direito de
localizá-los de acordo com as vagas remanescentes e ao
interesse do ensino.
Art. 20º – Os casos omissos serão apreciados pela Comissão de Remoção e, cujas decisões, serão submetidas à
Secretária Municipal da Educação.
Art. 21º – Esta Portaria entrará em vigor na data de hoje,
publicada no quadro próprio, no átrio da Secretaria Municipal da Educação, sede do Município.
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário.

data e horário para a escolha das vagas existentes, conforme anexo II.

Guarapari – ES, 07 de dezembro de 2016.

Art. 11º – A chamada para escolha de vagas, será feita
respeitando o disposto no artigo 4º desta Portaria.
Art. 12º – Encerrada a primeira chamada, a Comissão
de remoção procederá à chamada geral, para escolha de

DIANA MÁRGARA RAIDAN CHÁCARA
Secretária Municipal da Educação

vagas remanescentes.
DAS VAGAS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 13º – As vagas para escolha serão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

I – Divulgadas pela Secretaria Municipal da Educação –

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SEMED no momento do ato da escolha.
II – As que surgirem por força da Remoção, no decorrer
da chamada.
Art. 14º – A escolha da vaga será efetuada pelo candidato
ou por procurador devidamente constituído de procuração
registrada em cartório e de documento de identidade, respeitando as normas desta Portaria
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 15º – Encerrada a escolha de vagas, a Remoção dos
profissionais de Educação MAPA, MAPB e MAPP será homologada, através de Decreto, a ser publicado no Diário
Oficial.
Art. 16º – Os profissionais de Educação MAPA, MAPB
e MAPP removidos, deverão assumir exercício no dia
01/02/2017, ficando sujeitos ao calendário escolar e horário da escola para a qual se removeram.

N° DE INSCRIÇÃO:

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
CANDIDATO(A): ________________________________
DATA DE NASCIMENTO: ____/____/ _____
_________________________
DATA DE NOMEAÇÃO: ____/____/ _____
1ª( ) 2ª( )

CARGO:

MATRÍCULA:

ESCOLA DE ORIGEM: ____________________________
ETAPA DE ENSINO ATUAL: ( ) Educação Infantil ( ) Ensino
Fundamental
ETAPA DE ENSINO PLEITEADA: ( ) Educação Infantil ( )
Ensino Fundamental

Art. 17º – Após a escolha, os professores não poderão
solicitar a anulação da remoção efetuada.

Guarapari, ____ de Dezembro de 2016.

Art. 18º – Efetivada a escolha da vaga no Concurso de
Remoção não será concedida localização provisória ao servidor.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)
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-----------------------------------------------------------PONTUAÇÃO DO CANDIDATO
(Campo destinado para preenchimento pela Comissão do
Concurso de Remoção – SEMED)
PRÉ-REQUISITO

( ) Sim ( ) Não

TITULAÇÃO
Licenciatura Curta
Pós-graduação em Educação (Lato Sensu)
Licenciatura Plena
Mestrado em Educação
Doutorado em Educação

Pontuação

PONTUAÇÃO TOTAL

Assinatura do Membro da Comissão

ANEXO II
CRONOGRAMA
DATA/

LOCAL

HORÁRIO

Site da
Prefeitura
Divulgação

09/12/2016

Eu,___________________________________________
_________________________, portador(a) da CI/RG nº
_________________ , inscrito(a) na Portaria 025/2016,
sob o nº de inscrição _______ e classificado (a) em ___
lugar para o cargo / função de ____________________
______________, venho por meio deste solicitar revisão
de pontos obtidos na classificação por não estar de acordo
com a pontuação recebida.

Guarapari-ES, ___ de dezembro de 2016.

TEMPO DE SERVIÇO

AÇÃO
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E-mail das
Escolas
SEMED

Esclarecimentos: _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

09, 12 e
13/12/2016

Inscrições

Divulgação do Resultado

SEMSA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO CMS N° 022/2016

16/12/2016

Publicação Nº 67332

8:00h

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CMS Nº 022/2016

16/12/2016

Recurso

8:00h às 18:00h

Divulgação do Resultado
Final após Recurso

19/12/2016

55ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMED

18:00h

Divulgação do Edital de
Convocação

19/12/2016

Escolha das Vagas

21/12/2016

Guarapari - ES, 06 de dezembro de 2016
Senhor (a) Conselheiro (a),
O Secretário Municipal de Saúde de Guarapari, no
uso de suas atribuições legais como Presidente do
Conselho Municipal de Saúde (CMS) convoca para a
55ª Reunião Extraordinária do CMS/GRI do ano de
2016.
DATA: 13 de Dezembro de 2016 (terça- Feira).

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

HORÁRIO: 15:00 hs.
LOCAL: Sala do Conselho, SEMSA – Av. Adamastor A. da
Silva, s/n° - Muquiçaba.
PAUTA:

ANEXO III
TERMO DE RECURSO

1.Abertura;
2. Discussão e aprovação das atas das reuniões anteriores;
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a) Ata Nº 014 da 51ª Reunião Extraordinária de 2016;

5. Informes e Assuntos Gerais

b) Ata Nº 015 da 41ª Reunião Ordinária de 2016;

6. Encerramento

c) Ata Nº 016 da 42ª Reunião Ordinária de 2016
Atenciosamente,

3. Expediente e inclusões Extrapauta;
4. Ordem do dia e deliberações:
a) Análise do Relatório de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2016.

OTÁVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY
Presidente do CMS/GRI

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari
PORTARIA 066-16 - LAURA MARQUES MARCHESI TC PROF

Publicação Nº 67312

PORTARIA / IPG N.º 066/2016
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas nas Leis Municipais n.º 2.542/2005
e n.º 3.349/2011, c/c o Decreto Municipal n.º 355/2008,
art. 20 e seus incisos.
RESOLVE:

PORTARIA 067-16 - ANA REGINA RIBEIRO OLIVEIRA

Publicação Nº 67313

PORTARIA / IPG N.º067/2016
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas nas Leis Municipais n.º 2.542/2005
e n.º 3.349/2011, c/c o Decreto Municipal n.º 355/2008,
art. 20 e seus incisos.
RESOLVE:

Art. 1.º – Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO à servidora LAURA MARQUES MARCHESI, matriculada sob o n.º 1131-2 no Quadro Permanente do Poder Executivo Municipal, no cargo efetivo de
Profissional da Educação “A” – MAPA, função Professora,
nível V, referência 17, enquadrada de acordo com a Lei Municipal n.º 1.823/98 - Plano de Carreira e Vencimentos do
Magistério Público Municipal; com proventos integrais
fulcro no art. 6.º, incisos I, II, III e IV e art. 7.º da EC
41/03, c/c art. 23, inciso I da Lei Municipal n.º 2.542/2005
– Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Guarapari / ES – IPG, e ainda, pelo que consta no Procedimento Administrativo IPG n.º133/2016,retroativo a
06.12.2016.

Art. 1.º – Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO à servidora ANA REGINA RIBEIRO
OLIVEIRA, matriculada sob o n.º 13.899-1 no Quadro
Permanente do Poder Executivo Municipal, no cargo de
Técnico Administrativo e Contábil – TAC, função Assistente
Administrativo, Nível 4 – 30 horas, enquadrada de acordo
com a Lei Municipal nº. 2.989/2009 - Plano de Cargos e
Vencimentos dos Servidores Públicos da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Guarapari; com
proventos integrais e fulcro no art. 6º, incisos I, II, III,
e IV, art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o
art. 23, inciso I da Lei Municipal n.º 2.542/2005 – Instituto
de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari
/ ES – IPG, e ainda, pelo que consta no Procedimento Administrativo IPG nº. 131/2016, retroativo a 06.12.2016.

Art. 2.º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 06.12.2016.

Art. 2.º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 06.12.2016.

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

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

Guarapari / ES, 07 de dezembro de 2016.

Guarapari / ES, 07 de dezembro 2016

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos

Servidores do Município de Guarapari / ES – IPG

Servidores do Município de Guarapari / ES – IPG

www.diariomunicipal.es.gov.br

08/12/2016 (Quinta-feira)

DOM/ES - Edição N° 652

Página 31

Ibiraçu
Prefeitura
PORTARIA 17.483/2016

Publicação Nº 67267

Considerando o pedido formulado através do processo administrativo de nº. 4783/2015;

PORTARIA Nº. 17.483/2016
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A
SERVIDORA QUE ESPECIFICA.
O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;
Considerando o que dispõe a Lei Municipal n.º 2.762/2007.
Considerando o pedido formulado mediante Processo Administrativo n.º 4258/2016;

Considerando o art. 64, da Lei Municipal nº. 2.188/2000,
alterado pelo art. 6º da Lei nº. 2.518/2004, c/c o art. 141
da Lei Municipal nº. 2.762/2007, bem como o art. 65, §
1º, da Lei nº. 2.188/2000;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a manutenção do remanejamento da
servidora PATRICIA VICENTE GOMES ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR para a área pedagógica a partir
de 31.12.2016.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder licença para tratamento de saúde por
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a servidora MARCIA
ALEIXO, ocupante do cargo de SERVENTE, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 08/11/2016.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08/11/2016,
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu–ES, 29 de novembro de 2016.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, em 29 de
novembro de 2016.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 29 de novembro de 2016.
LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos
Humanos

PORTARIA 17.484/2016

Publicação Nº 67268

PORTARIA Nº. 17.484/2016

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 29 de novembro de 2016.
LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos
Humanos

PORTARIA 17.485/2016

Publicação Nº 67269

PORTARIA Nº. 17.485/2016
CONCEDE REMANEJAMENTO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA.
O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;
Considerando o que dispõe a Lei Municipal n.º 2.762/2007.

DISPÕE SOBRE A MANUNTENÇÃO DO REMANEJAMENTO DA SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

Considerando o pedido formulado mediante Processo Administrativo n.º 0798/2016;

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

RESOLVE:
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Art. 1º. Conceder o remanejando da servidora MARIA
MARTA CORSINI, ocupante do cargo de SERVENTE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde a partir de
02.03.2016.
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Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu-ES, em 06 de
dezembro de 2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02.03.2016,
revogadas as disposições em contrário.

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

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração, em 06 de dezembro de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, em 29 de
novembro de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos
Humanos

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 29 de novembro de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos
Humanos

PORTARIA 17.486/2016

Publicação Nº 67270

PORTARIA Nº 17.486/2016

PORTARIA 17.487/2016

Publicação Nº 67272

PORTARIA Nº 17.487/2016

EXONERA A PEDIDO O SERVIDOR QUE ESPECÍFICA.

O Prefeito em exercício do Município de Ibiraçu, Estado do
Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

RESOLVE:

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO PARA FINALIDADE
QUE ESPECIFICA.

Art. 1º. Exonerar a pedido o servidor, MARCOS VICENTE
MORO do cargo de MÉDICO CLÍNICO GERAL, a partir
de 24.11.2016.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em especial, o inciso
VI do artigo 60 da Lei Orgânica Municipal, e:

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Considerando o que dispõe o inciso III do art. 3º da Lei
Municipal nº. 3.810/2016;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar VALÉRIA DOS SANTOS ROSALÉM,
ocupante do cargo comissionado de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, como Gestora do Fundo Municipal do
Idoso.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 06 de
dezembro de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração, em 06 de dezembro de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos
Humanos
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Publicação Nº 67273

Considerando o que dispõe o art. 42 e ss. e o art. 78 caput
e § 2º da lei Municipal n 3.644/2015;

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO POR
MERECIMENTO AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

Considerando que administração pública tem o dever de
realizar o enquadramento dos profissionais do magistério,
de acordo com o que dispõe o art. 82 da lei Municipal n
3.644/2015;

PORTARIA Nº. 17.488/2016.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais;
Considerando o Processo Administrativo nº 2110/2016 e a
decisão nela contida;
Considerando o que dispõe o art. 42 e ss. e o art. 78 caput
e § 2º da lei Municipal n 3.644/2015;
Considerando que administração pública tem o dever de
realizar o enquadramento dos profissionais do magistério,
de acordo com o que dispõe o art. 82 da lei Municipal n
3.644/2015;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedida Progressão por Merecimento ao
servidor RAFAEL VESCOVI PIMENTEL ocupante do cargo efetivo de MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADO, passando de F para G referente ao período de 14/02/2013
a 13/02/2015, passando o mesmo a ser remunerado de
acordo com o padrão salarial constante na Carreira.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 14/02/2015,
revogadas às disposições em contrário.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedida Progressão por Merecimento ao
servidor AMARILDO JOSE PIGNATON ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO AGRÍCOLA, passando de D para
E referente ao período de 22/06/2010 a 21/06/2012,
passando o mesmo a ser remunerado de acordo com o
padrão salarial constante na Carreira.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22/06/2012,
revogadas às disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 06 de
dezembro de 2016.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 06 de
dezembro de 2016.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de dezembro de 2016.
LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos
Humanos

PORTARIA 17.489/2016

Publicação Nº 67274

PORTARIA Nº. 17.489/2016.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO POR
MERECIMENTO AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.
O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais;
Considerando o Processo Administrativo nº 2111/2016 e a
decisão nela contida;

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de dezembro de 2016.
LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos
Humanos

PORTARIA 17.490/2016

Publicação Nº 67275

PORTARIA Nº. 17.490/2016
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO POR
MERECIMENTO AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.
O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais;
Considerando o Processo Administrativo nº 2112/2016 e a
decisão nela contida;
Considerando o que dispõe o art. 42 e ss. e o art. 78 caput
e § 2º da lei Municipal n 3.644/2015;
Considerando que administração pública tem o dever de
realizar o enquadramento dos profissionais do magistério,
de acordo com o que dispõe o art. 82 da lei Municipal n
3.644/2015;

www.diariomunicipal.es.gov.br

08/12/2016 (Quinta-feira)

DOM/ES - Edição N° 652

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedida Progressão por Merecimento ao
servidor PAULO CESAR BOA MORTE ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAL, passando de H para I referente ao período de
01/04/2012 a 31/03/2014, passando o mesmo a ser
remunerado de acordo com o padrão salarial constante na
Carreira.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/04/2015,
revogadas às disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 06 de
dezembro de 2016.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de dezembro de 2016.
LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos
Humanos
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Considerando, ainda, os termos do art. 37, II, da Constituição Federal, art. 70, II, da Lei Orgânica Municipal, bem
como o art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762/2007 e, Lei
Municipal n.º 2.000, de 24 de dezembro de 1997 e suas
alterações;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear GABRIELA SCHMITBERGER para o cargo de provimento efetivo de TRABALHADOR BRAÇAL GARI, de acordo com a Lei Municipal nº 2.000/1997 e
suas alterações.
Art. 2º. O servidor nomeado terá prazo de 10 (dez) dias
para tomar posse no respectivo cargo, face a urgência e
necessidade do serviço, nos termos do art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762, de 25 de junho de 2007.
Art. 3º. Proceda a Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos todas as providências necessárias
à inclusão do nome do servidor nomeado no Quadro de
Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, bem
como expeça-se os demais atos necessários ao exercício
das funções do cargo para o qual o servidor fora nomeado.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 06 de
dezembro de 2016.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

PORTARIA 17.491/2016

Prefeito Municipal
Publicação Nº 67276

PORTARIA Nº 17.491/2016
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGO INTEGRANTE DO QUADRO EFETIVO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU QUE ESPECIFICA.
O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais;

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de dezembro de 2016.
LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos
Humanos

PORTARIA 17.492/2016

Publicação Nº 67277

Considerando o resultado do Concurso Público n.º
001/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu;

PORTARIA Nº 17.492/2016

Considerando a existência de cargo de provimento efetivo
e respectiva vaga, criado pela Lei Municipal n.º 2.000, de
24 de dezembro de 1997 e suas alterações;

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGO INTEGRANTE DO QUADRO EFETIVO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU QUE ESPECIFICA.

Considerando a necessidade de provimento dos cargos vagos postos em concurso, visando a adequação/reposição
do quadro funcional da Prefeitura Municipal de Ibiraçu;

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais;

Considerando rigorosamente a ordem de classificação dos
aprovados no Concurso Público n.º 001/2015, nos termos
do resultado final devidamente homologado através do
Decreto nº 5.143/2016, publicada em data de 09/03/2016
no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo;

Considerando o resultado do Concurso Público n.º
001/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu;
Considerando a existência de cargo de provimento efetivo
e respectiva vaga, criado pela Lei Municipal n.º 2.000, de
24 de dezembro de 1997 e suas alterações;
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Considerando a necessidade de provimento dos cargos vagos postos em concurso, visando a adequação/reposição
do quadro funcional da Prefeitura Municipal de Ibiraçu;

Considerando rigorosamente a ordem de classificação dos
aprovados no Concurso Público n.º 001/2015, nos termos
do resultado final devidamente homologado através do
Decreto nº 5.143/2016, publicada em data de 09/03/2016
no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo;

Considerando, ainda, os termos do art. 37, II, da Constituição Federal, art. 70, II, da Lei Orgânica Municipal, bem
como o art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762/2007 e, Lei
Municipal n.º 2.000, de 24 de dezembro de 1997 e suas
alterações;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear WESLEY XAVIER DAMASCENO para o cargo de provimento efetivo de FISCAL DE OBRAS E POSTURA, de acordo com a Lei Municipal nº 2.000/1997 e
suas alterações.
Art. 2º. O servidor nomeado terá prazo de 10 (dez) dias
para tomar posse no respectivo cargo, face a urgência e
necessidade do serviço, nos termos do art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762, de 25 de junho de 2007.
Art. 3º. Proceda a Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos todas as providências necessárias
à inclusão do nome do servidor nomeado no Quadro de
Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, bem
como expeça-se os demais atos necessários ao exercício
das funções do cargo para o qual o servidor fora nomeado.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de
dezembro de 2016.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de dezembro de 2016.
LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos
Humanos
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PORTARIA 17.493/2016

Publicação Nº 67278

PORTARIA Nº 17.493/2016
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGO INTEGRANTE DO QUADRO EFETIVO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU QUE ESPECIFICA.
O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais;
Considerando o resultado do Concurso Público n.º
001/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu;
Considerando a existência de cargo de provimento efetivo
e respectiva vaga, criado pela Lei Municipal n.º 2.000, de
24 de dezembro de 1997 e suas alterações;
Considerando a necessidade de provimento dos cargos vagos postos em concurso, visando a adequação/reposição
do quadro funcional da Prefeitura Municipal de Ibiraçu;
Considerando rigorosamente a ordem de classificação dos
aprovados no Concurso Público n.º 001/2015, nos termos
do resultado final devidamente homologado através do
Decreto nº 5.143/2016, publicada em data de 09/03/2016
no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo;
Considerando, ainda, os termos do art. 37, II, da Constituição Federal, art. 70, II, da Lei Orgânica Municipal, bem
como o art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762/2007 e, Lei
Municipal n.º 2.000, de 24 de dezembro de 1997 e suas
alterações;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear EMILIA LOUREIRO SFALSIN para o cargo de provimento efetivo de TRABALHADOR BRAÇAL GARI, de acordo com a Lei Municipal nº 2.000/1997 e
suas alterações.
Art. 2º. O servidor nomeado terá prazo de 10 (dez) dias
para tomar posse no respectivo cargo, face a urgência e
necessidade do serviço, nos termos do art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762, de 25 de junho de 2007.
Art. 3º. Proceda a Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos todas as providências necessárias
à inclusão do nome do servidor nomeado no Quadro de
Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, bem
como expeça-se os demais atos necessários ao exercício
das funções do cargo para o qual o servidor fora nomeado.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
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Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 06 de
dezembro de 2016.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de dezembro de 2016.
LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos
Humanos

RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 103/2016
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10.2 - Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, unilateralmente, pelo Locatário, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, a critério do interesse público,
e também a qualquer tempo, se desrespeitadas das obrigações da Cláusula quarta.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
2.1 – A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação
resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa
Oficial e, bem assim, caso queira, pela via administrativa
colhendo a ciência expressa da empresa ou a comprovação
de sua ciência.
Ibiraçu/ES, 30 de novembro de 2016.

Publicação Nº 67257

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Dispensado de licitação, conforme art. 24, Inciso X
da Lei n° 8.666/93 e suas alterações – CONTRATO
Nº 103/2016.

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Conde D’Eu,
nº 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o nº
27.165.208/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Sr. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, brasileiro,
solteiro, agricultor, inscrito no CPF sob o nº 979.396.17753, C. I nº 951.826-ES, residente Fazenda da Penha, Zona
Rural, Taquaraçu - Ibiraçu/ES, doravante denominado
CONTRATANTE, nos autos da Dispensado de licitação, conforme art. 24, Inciso X da Lei n° 8.666/93 e
suas alterações, oriundo do processo administrativo
nº 300/2016 de 22/01/2016, registra que FICA RESCINDIDO a partir do dia 30 de novembro de 2016, contrato nº 103/2016 firmado com o Sr. NIVALDO JOSÉ
RAMALHO, brasileiro, casado, autônomo, inscrito no CPF/
MF sob o nº 818.537.427-91, residente e domiciliado na
Rua dos Tucanos, s/nº, Bairro Ericina Macedo Pagiola, Ibiraçu/ES, conforme as cláusulas e condições seguintes:

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

NIVALDO JOSÉ RAMALHO
CONTRATADA

RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 149/2016

Publicação Nº 67256

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2016 – CONTRATO Nº
149/2016.
O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Conde D’Eu,
nº 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o nº
27.165.208/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Sr. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, brasileiro,
solteiro, agricultor, inscrito no CPF sob o nº 979.396.17753, C. I nº 951.826-ES, residente Fazenda da Penha, Zona

CLÁUSULA PRIMEIRA–DA MOTIVAÇÃO DA RESCISÃO

0.1 - O presente Termo objetiva a RESCISÃO do Contrato
nº 103/2016, que tem por objeto a Locação da área do Estádio de Futebol “Marcos José Campagnaro”, para atender
a Programas Esportivos e Sociais no ano de 2016, conforme programação das atividades esportivas agendadas no
decorrer do período de locação, a pedido da Secretaria de
Turismo, Esporte, Cultura e Lazer.

0.2 – A rescisão do referido contrato se dá na forma permitida pela Cláusula Décima Primeira do Contrato 103/2016
que diz:

Rural, Taquaraçu - Ibiraçu/ES, doravante denominado
CONTRATANTE, nos autos do PREGÃO PRESENCIAL
Nº 046/2016, oriundo do processo administrativo nº
3545/2015 de 23/09/2015, registra que FICA RESCINDIDO a partir do dia 24 de novembro de 2016,
contrato nº 149/2016 firmado com a empresa ANA
PAULA VIEIRA FURRIGO MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 15.784.588/0001-99,
com sede na Rua Alcindo Guanabara, nº 757-B – Soteco
– Vila Velha/ES – CEP: 29.106-295, conforme as cláusulas
e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA–DA MOTIVAÇÃO DA RESCISÃO
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0.1 - O presente Termo objetiva a RESCISÃO do Contrato
nº 149/2016, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de regência de banda Musical e Marcial, para o atendimento de eventos promovidos
pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e
Lazer.
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Rural, Taquaraçu - Ibiraçu/ES, doravante denominado
CONTRATANTE, nos autos do PREGÃO PRESENCIAL
Nº 070/2016, oriundo do processo administrativo nº
2417/2016 de 14/06/2016, registra que FICA RESCINDIDO a partir do dia 24 de novembro de 2016,
contrato nº 216/2016 firmado com o Sr. JOÃO PAULO
RIGO BARROS, brasileiro, pessoa física, casado, inscrito

0.2 – A rescisão do referido contrato se dá na forma permitida pela Cláusula Décima do Contrato 149/2016 que diz:

no CPF sob nº 099.823.047-20, RG nº 1.904.588/ES, residente na Rua Mateus Bonomo, nº 254 – Bairro Laquine
– Jaguaré/ES - CEP 29.950-000, conforme as cláusulas e
condições seguintes:

10.1 - Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente
de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento de qualquer indenização à Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

CLÁUSULA PRIMEIRA–DA MOTIVAÇÃO DA RESCISÃO

0.1 - O presente Termo objetiva a RESCISÃO do Contrato
nº 216/2016, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de regência de banda Musical e Marcial, para o atendimento de eventos promovidos

2.1 – A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação
resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa
Oficial e, bem assim, caso queira, pela via administrativa
colhendo a ciência expressa da empresa ou a comprovação
de sua ciência.

Ibiraçu/ES, 24 de novembro de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e
Lazer.

0.2 – A rescisão do referido contrato se dá na forma permitida pela Cláusula Décima do Contrato 216/2016 que diz:
10.1 - Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente
de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento de qualquer indenização à Contratada.

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

ANA PAULA VIEIRA FURRIGO MEI
2.1 – A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação

CONTRATADA

resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa

RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 216/2016

Publicação Nº 67255

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2016 – CONTRATO Nº
216/2016.

Oficial e, bem assim, caso queira, pela via administrativa
colhendo a ciência expressa da empresa ou a comprovação
de sua ciência.

Ibiraçu/ES, 24 de novembro de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Conde D’Eu,
nº 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o nº
27.165.208/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Sr. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, brasileiro,
solteiro, agricultor, inscrito no CPF sob o nº 979.396.17753, C. I nº 951.826-ES, residente Fazenda da Penha, Zona

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

JOÃO PAULO RIGO BARROS
CONTRATADA
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Itarana
Prefeitura
DECRETO 794/2016

Publicação Nº 67378

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0000794/2016
Data 30/11/2016
Decreto
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$ 20.772,14 (vinte mil setecentos e setenta e dois
reais e quatorze centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES
Ficha

Código

Descrição

Fonte

Valor

0000123

070001.0824300092.040 MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)
700,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3301000

0000123

070001.0824300092.040 MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)
380,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1301000

0000188

080001.1512200022.054 MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO

1000000

1.806,00

0000188

080001.1512200022.054 MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO

1604000

1.850,00

0000190

080001.1512200022.054 MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1000000

221,00

0000225

080001.1545200032.058 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1605000

10.000,14

0000268

090001.1212200072.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1000000

445,00

0000268

090001.1212200072.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1101000

300,00

0000277

090001.1230600072.064 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA

1000000

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TOTAL:

5.070,00
20.772,14

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 700,00 (setecentos reais )
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 20.072,14 (vinte mil setenta e dois reais e quatorze centavos )
ANULAÇÕES
Ficha

Código

Descrição

Fonte

Valor

0000055

040001.2884300152.086 ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES
46907100000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

0000122

070001.0824300092.040 MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1301000
380,00

0000166

070001.0824400093.014 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES

1605000

10.000,14

0000190

080001.1512200022.054 MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1604000

1.850,00

090001.1212200072.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO

1101000

0000262
TOTAL:

1000000

7.542,00

300,00
20.072,14

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

Espírito Santo, ITARANA, 30 novembro de 2016

ADEMAR SCHNEIDER
PREFEITO MUNICIPAL

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
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E&L Produções de Software LTDA
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Laranja da Terra
Prefeitura
0793/2016

Publicação Nº 67294

LEI Nº 0793/2016

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE EDIFÍCIO PÚBLICO, SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL DE LARANJA
DA TERRA/ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou a e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denomino por “PALÁCIO MUNICIPAL HENRIQUE KEFLER SOBRINHO”, o Edifício Público, Sede do Governo do Municipal de Laranja da Terra/ES, localizado à
Rua Luiz Obermuller Filho, nº 85, Centro, Laranja da Terra/
ES, ou onde esse vier a se localizar ou ser instalado.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a providenciar a identificação do nome do Edifício da
Prefeitura Municipal com a denominação dada.

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

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Sala das Sessões “Martinho Saebel”, Laranja da Terra, 20
de julho de 2016.

JOADIR LOURENÇO MARQUES

O Prefeito Municipal de Laranja da Terra Estado do
Espírito Santo; Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º Fica autorizado o Poder Executivo a firmar
Termo de Parceria junto ao Fluminense Futebol Clube de
Laranja da Terra, entidade privada, com a finalidade de
utilização do Estádio “Wilherme Tech” para realização de
atividade relacionadas com desportos, sociais, recreativas,
culturais, educativas e cívicas, organizadas pelo Poder Público Municipal ou em parceria com esse.

Artigo 2º Autoriza o Poder Executivo a realizar a doação de seis postes em concreto localizados na Praça Carlos
Tesch, ao Fluminense Futebol Clube de Laranja da Terra,
para utilização junto ao Estádio “Wilherme Tesch”, com
vistas na instalação de iluminação para o Estádio.

Artigo 3º Caso a entidade de destinação diversa da prevista no artigo anterior, o Poder Público deverá realizar a
retomada do material.

Artigo 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra, 22 de julho de 2016.

Prefeito Municipal
JOADIR LOURENÇO MARQUES.

0794/2016

Prefeito Municipal
Publicação Nº 67295

LEI Nº 0794/2016

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR TERMO DE PARCEIRA, BEM COMO REALIZAR A DOAÇÃO DE SEIS POSTES LOCALIZADO NA PRAÇA
CARLOS TESCH PARA O FLUMINENSE FUTEBOL
CLUBE DE LARANJA DA TERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”
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0795/2016

Publicação Nº 67296

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 0795/2016

ALTERA O QUANTITATIVO DOS CARGOS DE PROVIMENTO
EFETIVO E DEFINE AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 226/1997, QUE DISPÕE
SOBRE O PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
O Prefeito Municipal de Laranja da Terra Estado do Espírito Santo; Faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O anexo II da Lei Municipal nº 226/97 passa a possuir a seguinte redação:
ANEXO II DA LEI MUNICIPAL Nº 226/1997
DESCRIÇÃO DOS CARGOS
Cargo
Professor A (Educação Infantil);
Professor A (Anos Iniciais – 1º ao 5º);
Professor B (Anos Finais – 6º ao 9º).
Âmbito de Atuação
 Professor A (Educação Infantil) – Creche e Pré-escolar;
 Professor A (Anos Iniciais – 1º ao 5º) – 1º ao 5º ano do ensino fundamental;
 Professor B (Anos Finais – 6º ao 9º) – 6º ao 9º ano do ensino fundamental.
Atribuições dos Cargos
I.

Participar da elaboração, execução e avaliação da Proposta Pedagógica da Unidade
Educacional;
Avenida Luiz Obermüller Filho, n° 85 – Centro – Laranja da Terra/ES – CEP 29.615-000.
Tele fax (27) 3736-1299 – E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br

www.diariomunicipal.es.gov.br

08/12/2016 (Quinta-feira)

DOM/ES - Edição N° 652

Página 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO
II. Elaborar o seu Plano de Trabalho de acordo com a proposta pedagógica da escola,
orientando, controlando, avaliando e registrando as atividades do processo ensinoaprendizagem;
III. Zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV. Participar efetivamente do Conselho de Classe, com os seguintes deveres:
a) Apresentar informações de avaliação do rendimento escolar de seus alunos;
b) Identificar alunos de aproveitamento insuficiente, analisando suas causas e
sugerindo medidas para minimizar seus efeitos;
c) Detectar casos de alunos que apresentam problemas específicos para
atendimento especial;
V. Planejar estudos contínuos de revisão e recuperação de tal forma que sejam garantidas
novas oportunidades de aprendizagem aos alunos;
VI. Manter atualizados os Diários de Classe e demais registros necessários ao
acompanhamento do desempenho e da vida escolar dos alunos;
VII. Executar atividades de enriquecimento da proposta curricular prevista no plano escolar
anual;
VIII.

Participar de reuniões pedagógicas e administrativas e de outras atividades que

concorrem para seu aperfeiçoamento profissional;
IX. Colaborar com a Direção no sentido de zelar pelo equipamento e material da escola;
X. Manter com os colegas e demais funcionários da Unidade Escolar, o espírito de
colaboração e solidariedade, necessário à eficácia da obra educativa, inclusive vocabulário
e atitudes de respeito, evitando a vulgaridade;
XI. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

Avenida Luiz Obermüller Filho, n° 85 – Centro – Laranja da Terra/ES – CEP 29.615-000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO
XII. Contribuir para ter um clima favorável no desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem, mantendo entrosamento com todos os órgãos e funcionários da Unidade
Educacional, visando melhor integração;
XIII.Guardar sigilo profissional, acatando a hierarquia da Unidade Educacional;
XIV.

Comparecer ao trabalho convenientemente trajado;

XV. Responder pelo aproveitamento escolar dos alunos em qualquer circunstância;
XVI.

Outras atribuições afins.

Cargo
Administrador Escolar
Âmbito de Atuação:
 Educação Infantil e Ensino Fundamental
Atribuições do Cargo:
I.

Determinar, juntamente com o pessoal da Escola, os objetivos de todas as atividades,
tendo em vista os fins da Educação;

II. Planejar e colocar em execução toda a organização da escola quanto a parte técnica e
administrativa, considerando a sua realidade social, os recursos humanos e as
possibilidades dos educandos;
III. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do planejamento global da Escola, procurando
somar as dificuldades e retirando obstáculos que possam servir de entrave à execução
das atividades que levam aos objetivos da formação integral do educando;
IV. Coordenar, acompanhar e avaliar o trabalho na escola nos níveis administrativos,
organizacionais e pedagógicos;
V. Organização da Escola (Infraestrutura);
VI. Distribuição de turmas;
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VII. Aspectos da rede física;
VIII.

Aplicação de verbas;

IX. Prestação de contas dos convênios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de
Educação, inclusive dos recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação);
X. Zelar para que o Transporte Escolar seja executado com a máxima eficiência e, portanto,
resolver quaisquer problemas que surgirem em relação à execução do mesmo;
XI. Realizar o processo de nomeação dos membros e zelar pelo funcionamento dos
Conselhos de Educação, de Alimentação (CAE), do FUNDEF (CACS-FUNDEF), entre outros
que forem necessários;
XII. Analisar as prestações de contas apresentadas pela Secretaria Municipal de Finanças,
verificando os índices investidos na Educação, especificamente os fundos que requerem o
controle minucioso, sugerindo ao Executivo, sempre que necessário, o controle dos
gastos;
XIII.Contribuir para que as Associações Escolares estejam em pleno funcionamento,
aplicando, sempre que possível, o Estatuto próprio para cada Instituição de Ensino;
XIV.

Ser responsável pela tramitação do processo do concurso de remoção de

professores estatutários e municipalizados, sempre que houver necessidade;
XV. Coordenar as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação;
XVI.

Receber pedido e autorizar o afastamento de servidores da Secretaria Municipal

de Educação mediante a apresentação de atestados e/ou requerimentos;
XVII.

Nomear substituto imediato para substituir servidores que estiverem de licença

por motivos convincentes;
XVIII.

Se empenhar pela guarda e conservação dos documentos contábeis, mantendo-os

sempre em ordem e bom estado de conservação;
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XIX.Outras atribuições afins.

Cargo
Planejador Educacional
Âmbito de Atuação:
 Educação Infantil e Ensino Fundamental
Atribuições do Cargo:
I.

Promover o desenvolvimento educacional em articulação com setores econômico, social,
político e cultural das instâncias federal, estadual e municipal do país;

II. Traçar princípios, diretrizes e procedimentos do planejamento que assegurem a
articulação da escola com as exigências do contexto educacional do processo de
participação democrática, a partir da legislação específica, da constituição federal e
estadual e da lei orgânica do Município;
III. Estabelecer vínculos entre aspectos filosóficos, político-pedagógicos e profissionais com
ações efetivas da escola expresso em objetivos, metas, estratégias, metodologias e
formas organizativas do plano;
IV. Garantir a racionalização e a coordenação dos recursos, de modo que a previsão das
ações se realize evitando-se a improvisação;
V. Assegurar a unidade e a coerência da implantação do planejamento, através da
participação de todas as pessoas integrantes dos diferentes segmentos da instituição
educacional; e
VI. Atualizar o planejamento com avaliações contínuas, aperfeiçoando-o em relação aos
avanços e recuos políticos pedagógicos e, para tal, observando as seguintes etapas:
a) Diagnóstico;
b) Definição de políticas;
c) Implementação e acompanhamento;
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d) Avaliação.
Cargo
Orientador Escolar
Âmbito de Atuação:
 Educação Infantil e Ensino Fundamental
Atribuições do Cargo:
I.

Promover o adequado ajustamento do educando ao ambiente escolar e à sua
comunidade, individualmente e em grupo, visando ao desenvolvimento de suas
habilidades e ao encaminhamento vocacional e profissional, em cooperação com a
família;

II. Orientar a integração de objetivos e organização pedagógica;
III. Incrementar a assistência sócio escolar, através de técnicas de grupo;
IV. Integrar-se organicamente com a equipe de educadores que atua na comunidade escolar;
V. Fornecer subsídios para a orientação profissional sobre o mercado de trabalho.
VI. Planejar e coordenar a implantação e funcionamento do Serviço de Orientação
Educacional em nível de:
a) Escola;
b) Comunidade;
c) Família;
VII. Coordenar a orientação vocacional do educando, incorporando-o ao processo educativo
global;
VIII.

Coordenar o processo de sondagem de interesses, aptidões e habilidades do

educando;
IX. Coordenar o processo de informação educacional e profissional com vista à orientação
vocacional;
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X. Coordenar reuniões de pais, professores, conselho de classe, e outras que necessário;
XI. Sistematizar o processo de intercâmbio das informações necessárias ao conhecimento
global do educando;
XII. Sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos, encaminhando a outros
especialistas aqueles que exigirem assistência especial;
XIII.Coordenar o acompanhamento pós-escolar.
XIV.

Participar no processo de identificação das características básicas da comunidade;

XV. Participar no processo de caracterização da clientela escolar;
XVI.

Participar no processo de elaboração do currículo pleno da escola;

XVII.

Participar na composição caracterização e acompanhamento de turmas e grupos;

XVIII.

Participar do processo de avaliação e recuperação dos alunos;

XIX.Participar do processo de planejamento de aulas com o professor
XX. Participar no processo de integração escola-família-comunidade;
XXI.Realizar estudos e pesquisas na área da defasagem de aprendizagem.
XXII.

Elaborar o planejamento das atividades a serem desenvolvidas;

XXIII.

Pesquisar a realidade estudantil do Município (escola) e demonstrá-la através de

gráficos e estatísticas;
XXIV.

Verificar e documentar as causas do sucesso e do insucesso escolar dos alunos;

XXV.

Auxiliar a Direção e a equipe de professores na solução de casos de desajustes;

XXVI.

Acompanhar a recuperação dos alunos, em colaboração com a Coordenação

Pedagógica;
XXVII.

Organizar e manter atualizados os arquivos bio-sócioeconômicos e pedagógicos;
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XXVIII.

Encaminhar os alunos às clínicas especializadas, quando for o caso;

XXIX.

Sugerir à Direção escolar medidas adequadas ao melhor aproveitamento dos

alunos;
XXX.

Apresentar, periodicamente, relatórios das atividades realizadas;

XXXI.

Executar serviços correlatos;

XXXII.

Aplicar as sanções disciplinares;

XXXIII.

Elaborar perfis de turma e espelhos de classe;

XXXIV.

Outras atribuições afins.
Cargo
Inspetor Escolar

Âmbito de Atuação:
 Educação Infantil e Ensino Fundamental
Atribuições do Cargo:
I.

A formação e a habilitação exigidas do pessoal técnico-administrativo-pedagógico, em
atuação na unidade escolar;

II. A organização da escrituração e do arquivo escolar, de forma que fiquem asseguradas a
autenticidade e a regularidade dos estudos e da vida escolar dos alunos;
III. O fiel cumprimento das normas regimentais fixadas pelo estabelecimento de ensino,
desde que estejam em consonância com a legislação em vigor;
IV. A observância dos princípios estabelecidos na proposta pedagógica da instituição, os
quais devem atender à legislação vigente.
V. Integrar comissões de autorização de funcionamento de instituições de ensino e/ou de
cursos; de verificação de eventuais irregularidades, ocorridas em unidades escolares; de
recolhimento de arquivo de escola com atividades encerradas, ou comissões especiais
determinadas pela Coordenadoria de Inspeção Escolar;
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VI. Manter fluxo horizontal e vertical de informações, possibilitando a realimentação do
Sistema Municipal de Ensino;
VII. Declarar a autenticidade, ou não, de documentos escolares de alunos, sempre que
solicitado por órgãos e/ou instituições diversas;
VIII.

Divulgar matéria de interesse relativo à área educacional;

IX. Outras atribuições afins.
Cargo
Supervisor Escolar
Âmbito de Atuação:
 Educação Infantil e Ensino Fundamental
Atribuições do Cargo:
I.

Coordenar o processo de construção coletiva e execução da Proposta Pedagógica, dos
Planos de Estudo e dos Regimentos Escolares;

II. Investigar, diagnosticar, planejar, implementar e avaliar o currículo em integração com
outros profissionais da Educação e integrantes da Comunidade;
III. Supervisionar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidos legalmente;
IV. Velar o cumprimento do plano de trabalho dos docentes nos estabelecimentos de ensino;
V. Assegurar processo de avaliação da aprendizagem escolar e a recuperação dos alunos
com menor rendimento, em colaboração com todos os segmentos da Comunidade
Escolar, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino;
VI. Promover atividades de estudo e pesquisa na área educacional, estimulando o espírito de
investigação e a criatividade dos profissionais da educação;
VII. Emitir parecer concernente à Supervisão Escolar;
VIII.

Acompanhar estágios no campo de Supervisão Escolar;

IX. Planejar e coordenar atividades de atualização no campo educacional;
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X. Propiciar condições para a formação permanente dos educadores em serviço;
XI. Promover ações que objetivem a articulação dos educadores com as famílias e a
comunidade, criando processos de integração com a escola;
XII. Assessorar os sistemas educacionais e instituições públicas e privadas nos aspectos
concernentes à ação pedagógica;
XIII.Outras atribuições afins.

Art. 2º O anexo V da Lei Municipal nº 226/97 passa a possuir a seguinte redação:
Altera o anexo V da Lei nº 226/97Art. 35
TABELA SALARIAL DOS PROFESSORES DE LARANJA DA TERRA.
Atualizado pelo Decreto nº 0693/2015
CARREIRA
CLASSE

PADRÕES
NÍVEIS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

1.223,01 1.247,47 1.272,42 1.297,87 1.323,83 1.350,30 1.377,31 1.404,86

1.432,95

1.461,61

1.490,85

II

1.298,06 1.324,02 1.350,50 1.377,51 1.405,06 1.433,17 1.461,83 1.491,07

1.520,89

1.551,30

1.582,33

III

1.433,15 1.461,82 1.491,05 1.520,87 1.551,29 1.582,32 1.613,96 1.646,24

1.679,17

1712,75

1.747,01

IV

1.646,31 1.679,24 1.712,82 1.747,08 1.782,02 1.817,66 1.854,02 1.891,10

1.928,92

1.967,50

2.006,85

V

1.891,08 1.928,90 1.967,48 2.006,83 2.046,97 2.087,91

2129,67 2.172,26

2.215,70

2.260,02

2.305,22

VI

2.179,71 2.223,30 2.267,77 2.313,13 2.359,39 2.406,58 2.454,71 2.503,80

2.553,88

2.604,96

2.657,05

III

1.433,15 1.461,82 1.491,05 1.520,87 1.551,29 1.582,32 1.613,96 1.646,24

1.679,17

1712,75

1.747,01

IV

1.646,31 1.679,24 1.712,82 1.747,08 1.782,02 1.817,66 1.854,02 1.891,10

1.928,92

1.967,50

2.006,85

V

1.891,08 1.928,90 1.967,48 2.006,83 2.046,97 2.087,91

2129,67 2.172,26

2.215,70

2.260,02

2.305,22

VI

2.179,71 2.223,30 2.267,77 2.313,13 2.359,39 2.406,58 2.454,71 2.503,80

2.553,88

2.604,96

2.657,05

III

2.384,59 2.432,28 2.480,92 2.530,54 2.581,15 2.632,78 2.685,43 2.739,14

2.793,92

2849,80

2.906,80

IV

3.035,15 3.095,85 3.157,77 3.220,93 3.285,34 3.351,05 3.418,07 3.486,43

3.556,16

3.627,29

3.699,83

V

3.685,30 3.759,00 3.834,18 3.910,87 3.989,08 4.068,87

4150,24 4.233,25

4.317,91

4.404,27

4.492,36

VI

4.335,67 4.422,38 4.510,83 4.601,04 4.693,06 4.786,93 4.882,66 4.980,32

5.079,92

5.181,53

5.285,16

Art. 3º As denominações dos cargos de pedagogo passam a ter a seguinte redação:
Atual

Alterado

Administrador Escolar
Planejamento
Orientação Escolar
Inspeção Escolar

Administrador Escolar
Planejador Educacional
Orientador Educacional
Inspetor Escolar
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Supervisão Escolar

Supervisor Escolar

Art. 4º Ficam alterados os quantitativos do quadro permanente dos profissionais do
magistério, previstos no anexo VI da Lei Municipal nº 226/1997 a seguir descritos:
CARGO
Professor “A”
(Educação Infantil)
Professor “A”
(Anos Iniciais – 1º ao 5º)
Professor “B”
(Anos Finais – 6º ao 9º)
Pedagogo “P”

NIVEIS
REFERENCIA QUANTIDADE
I, II, III, IV, V e VI MaM.PA
12
I, II, III, IV, V e VI MaM.PA

16

III, IV, V e VI

MaM.PB

20

Administrador Escolar

III, IV, V e VI

MaM.PP

02

Planejador Educacional

III, IV, V e VI

MaM.PP

02

Orientador Educacional III, IV, V e VI

MaM.PP

01

Inspetor Escolar

III, IV, V e VI

MaM.PP

02

Supervisor Escolar

III, IV, V e VI

MaM.PP

04

TOTAL

59

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra, 01 de agosto de 2016.

JOADIR LOURENÇO MARQUES.
Prefeito Municipal
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obedecerá às determinações do Manual de Demonstrativos
Fiscais integrantes da Portaria N.º 553 de 22 de setembro
de 2014 da Secretaria do Tesouro Nacional, alterada pela
Portaria N.º 10 de 07 de janeiro de 2015, Portaria N.º 163
de 23 de março de 2015 e Portaria N.º 275 de 13 de maio
de 2016.

ÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE
2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Laranja da Terra, Estado do
Espírito Santo; faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.º O Orçamento do Município de Laranja da Terra,
Estado do Espírito Santo, para o Exercício de 2017,
será elaborado e executado, observando as diretrizes,
objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta Lei,
compreendendo:

Art. 5º - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais integrantes desta Lei constituem-se das seguintes peças:
ANEXO DE METAS ANUAIS
a) Demonstrativo I - Metodologia e Memória de Cálculo
das Metas Anuais – Receitas;
b) Demonstrativo II - Metodologia e Memória de Cálculo
das Metas Anuais – Despesas;
c) Demonstrativo III - Metodologia e Memória de Cálculo
das Metas Anuais – Resultado Primário;
d) Demonstrativo IV - Metodologia e Memória de Cálculo
das Metas Anuais – Resultado Nominal;

I - Metas Fiscais;
II - Prioridades da Administração Municipal;
III - Estrutura dos Orçamentos;
IV - Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e

e) Demonstrativo V - Metodologia e Memória de Cálculo
das Metas Anuais – Montante da Divida Pública;
ANEXO DE METAS FISCAIS
a) Demonstrativo I - Metas Anuais;
b) Demonstrativo III - Metas Fiscais e Anuais Comparadas
com os Três Exercícios Anteriores;
c) Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Liquido.
SEÇÃO I
DAS METAS ANUAIS

VIII - Disposições Gerais.
CAPÍTULO I
DAS METAS FISCAIS
Art. 2.º Em cumprimento ao estabelecido no Artigo 4º da
Lei Complementar N.º 101/2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante
da dívida pública para o Exercício de 2017, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei em conformidade com
a Portaria N.º 553 de 22 de setembro de 2014 da Secretaria do Tesouro Nacional, alterada pela Portaria N.º 10 de
07 de janeiro de 2015, Portaria N.º 163 de 23 de março de
2015 e Portaria N.º 275 de 13 de maio de 2016.
Art. 3.º A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas
autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.
Art. 4º. O Anexo de Riscos Fiscais estabelecido pelo Parágrafo 3º, Artigo 4º da Lei Complementar N.º 101/2000

Art. 6º. Em cumprimento ao Parágrafo 1º, Artigo 4º da Lei
Complementar N.º 101/2000, o Demonstrativo I - Metas
Anuais será elaborado em valores correntes e constantes
relativo às Receitas e Despesas, Resultado Primário e Nominal, e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de
2017 e para os dois Exercícios subsequentes.
§ 1.º Os valores correntes dos Exercícios de 2017, 2018
e 2019 deverão levar em conta a previsão de aumento ou
redução das despesas de caráter continuado, resultantes
da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de
programas, projetos ou atividades. Os valores constantes
utilizam o parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual,
dentre os sugeridos pela Portaria N.º 553 de 22 de setembro de 2014 da Secretaria do Tesouro Nacional, alterada
pela Portaria N.º 10 de 07 de janeiro de 2015, Portaria N.º
163 de 23 de março de 2015 e Portaria N.º 275 de 13 de
maio de 2016.
§ 2.º Os valores da coluna "% PIB", serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100 (cem).
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SEÇÃO II

SEÇÃO V

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO

FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 7.º Atendendo ao disposto no Parágrafo 2º, Inciso I,
Artigo 4º da Lei Complementar N.º 101/2000, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais
do Exercício Anterior tem como finalidade estabelecer um
comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido
no Exercício orçamentário anterior, de Receitas e Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos
fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

Art. 11 Conforme estabelecido no Parágrafo 2º, Inciso V,
Artigo 4º da Lei Complementar N.º 101/2000, o Anexo de
Metas Fiscais deverá conter demonstrativo que indique a
natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
Art. 8º. De acordo com o Parágrafo 2º, Inciso II, Artigo
4º da Lei Complementar N.º 101/2000, o Demonstrativo
III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos
Três Exercícios Anteriores, de Receitas e Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e
Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídas com
memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos
três Exercícios anteriores e evidenciando a consistência
delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.
Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em
valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos
índices já comentados no Demonstrativo I.

§ 1.º A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia,
remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado.
§ 2.º Para renúncia de receita estabelecida no anexo próprio desta lei, será considerado como compensação da renuncia o estabelecido no Artigo 14, Inciso I da Lei Complementar 101/2000.
SEÇÃO VI
DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.
Art. 12 Conforme determinado pelo Artigo 17 da Lei Complementar N.º 101/2000, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem
para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois Exercícios.

DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Parágrafo Único. O Demonstrativo VII – Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado destina-se a
permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de
despesas de caráter continuado.

Art. 9.º Em obediência ao Parágrafo 2º, Inciso III, Artigo
4º da Lei Complementar N.º 101/2000, o Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido deve traduzir as
variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua
Consolidação.

SEÇÃO VII

SEÇÃO III

DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS
METAS
ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

SEÇÃO IV
DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS
COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
Art. 10 O Parágrafo 2º, Inciso III, Artigo 4º da Lei Complementar N.º 101/2000, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, estabelece também que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido
patrimônio devem ser reaplicados em despesas de capital,
salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com
a Alienação de Ativos devem estabelecer a origem dos recursos obtidos e sua efetiva aplicação.

Art. 13 Conforme determinado pelo Parágrafo 2º, Inciso
II, Artigo 4º da Lei Complementar N.º 101/2000, o Demonstrativo de Metas Anuais será instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados
pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três Exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com
as premissas e os objetivos da política econômica nacional.
Parágrafo Único – De conformidade com a Portaria N.º
553 de 22 de setembro de 2014 da Secretaria do Tesouro
Nacional, alterada pela Portaria N.º 10 de 07 de janeiro de
2015, Portaria N.º 163 de 23 de março de 2015 e Portaria
N.º 275 de 13 de maio de 2016, a base de dados da rewww.diariomunicipal.es.gov.br
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ceita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na
receita realizada e na despesa executada nos três Exercícios anteriores e das previsões para os Exercícios de 2017,
2018 e 2019.
SEÇÃO VIII
DA METODOLOGIA E MEMÓRIA
DE CÁLCULO DAS METAS
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CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 17 As prioridades e metas da Administração Municipal para o Exercício financeiro de 2017 estão definidas e
demonstradas no Plano Plurianual de 2014 a 2017, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.
Art. 14 A finalidade do conceito de Resultado Primário é
indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas nãofinanceiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.
Parágrafo Único. O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo
Governo Federal, através das Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, e demais normas da contabilidade pública.
SEÇÃO IX
DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE
CÁLCULO DAS METAS
ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.
Art. 15 O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer à
metodologia determinada pelo Governo Federal, e regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Parágrafo Único. O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada,
da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, Haveres
Financeiros e Restos a Pagar Processados, que resultará
na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de
Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

§ 1.º Os recursos estimados na Lei Orçamentária para
2017 serão destinados, preferencialmente e prioritariamente, para as metas estabelecidas nos Anexos do Plano
Plurianual, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 2.º Na elaboração da proposta orçamentária para o
Exercício de 2017, o Poder Executivo poderá aumentar ou
diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim
de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de
forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
Art. 18 A Lei Orçamentária para o Exercício de 2017 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vinculados a Fundos,
Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade
Social; desdobradas as despesas por função, subfunção,
programas, projetos e atividades ou operações especiais
e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo
de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo
em conformidade com as Portarias SOF/STN N.º 42/1999
e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão
constar os Anexos exigidos pelas Portarias da Secretaria
do Tesouro Nacional.
Art. 19 A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o Artigo 22, Inciso II e Parágrafo Único da Lei Federal N.º 4.320/1964, conterá todos os
Anexos exigidos na legislação pertinente.

SEÇÃO X

CAPÍTULO III

DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE
CÁLCULO DAS METAS

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.
Art. 16 Conforme o Parágrafo 2º, Inciso II, Artigo 4º da
Lei Complementar N.º 101/2000, a Dívida Pública é o
montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação, sendo representada pelas operações de créditos e
precatórios judiciais.
Parágrafo Único. Para sua elaboração, serão utilizados
os Balanços e Balancetes, constituídos dos valores apurados nos Exercícios anteriores, e da projeção dos valores
para os Exercícios de 2017, 2018 e 2019.

Art. 20 O Orçamento para Exercício de 2017 obedecerá
entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio
entre receitas e despesas, abrangendo o Poder Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e
Outras (Artigo 1º, Parágrafo 1º, 2º e 3º, Inciso I, alíneas
"a" e "b", e Artigo 48 da Lei Complementar N.º 101/2000).
Art. 21 Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para o Exercício de 2017 deverão observar os efeitos
da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico,
a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evowww.diariomunicipal.es.gov.br
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lução nos últimos três Exercícios e a projeção para os dois
Exercícios seguintes (Artigo 12 da Lei Complementar N.º
101/2000).
Parágrafo Único. Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da
Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as
estimativas de receitas para os Exercícios subseqüentes e
as respectivas memórias de cálculo (Artigo 12, Parágrafo
3º da Lei Complementar N.º 101/2000).
Art. 22 Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das
metas de resultado primário e nominal, o Poder Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e
observadas as fontes de recursos, adotarão o mecanismo
de limitação de empenhos e movimentação financeira nos
montantes necessários, para as dotações abaixo (Artigo 9º
da Lei Complementar N.º 101/2000):
I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos
de transferências voluntárias;
II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos
e agricultura; e
IV - dotação para material de consumo e outros serviços
de terceiros das diversas atividades.
Parágrafo Único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não
do mecanismo da limitação de empenho e movimentação
financeira, será considerado ainda o resultado financeiro
apurado no Balanço Patrimonial do Exercício anterior, em
cada fonte de recursos.
Art. 23. As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para
o Exercício de 2017, poderão ser expandidas em até 10%
(dez por cento), tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2016 (Artigo 4º, Parágrafo 2º, Inciso V da
Lei Complementar N.º 101/2000).
Art. 24 Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (Artigo 4º, Parágrafo 3º
da Lei Complementar N.º 101/2000).
§ 1.º Os riscos fiscais, caso se concretizem serão atendidos com recursos constantes do Artigo 43 da Lei Federal
Nº 4.320/1964.
§ 2.º Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhara Projeto de Lei à Câmara Municipal,
propondo anulação de recursos ordinários alocados em outras dotações não comprometidas.
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Art. 25 O Orçamento para o Exercício de 2017 destinará
recursos para Reserva de Contingência não inferior a 1%
(um por cento) das Receitas Correntes Líquidas previstas,
e autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares dos Poderes Executivo e Legislativo:
I – Até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total
do orçamento da despesa fixada de cada Unidade Gestora
para o Exercício de 2017, para anulação total ou parcial de
dotação (Artigo 43, Parágrafo 1º, Inciso III, da Lei Federal
N.º 4.320/1964).
II – Para incorporação de superávit financeiro ao orçamento do Exercício de 2017, apurado no balanço patrimonial
do Exercício de 2016 (Artigo 43, Parágrafo 1º, Inciso I, da
Lei Federal N.º 4.320/1964).
III – Para incorporação do excesso de arrecadação ao orçamento do Exercício de 2017, se este for o caso (Artigo
43, Parágrafo 1º, Inciso II, da Lei Federal N.º 4.320/1964).
§ 1.º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado
primário positivo se for o caso, e também para abertura de
Créditos Adicionais Suplementares, conforme disposto na
Portaria MOG N.º 42/1999, Artigo 5º e Portaria Interministerial STN/MPO N.º 163/2001, Artigo 8º, em conformidade
com o Artigo 5º, Inciso III, alínea "b", da Lei Complementar N.º 101/2000.
§ 2.º Os recursos da Reserva de Contingência destinados
a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia
31 de outubro de 2017, poderão ser utilizados por ato do
Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.
Art. 26 Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (Artigo 5º, Parágrafo 5º, da Lei
Complementar N.º 101/2000).
Art. 27 O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária
Anual, a programação financeira das receitas e despesas
e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as
Unidades Gestoras, se for o caso (Artigo 8º da Lei Complementar N.º 101/2000).
Art. 28 Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2017 com dotações vinculadas e fontes de
recursos oriundos de transferências voluntárias, operações
de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só
serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer
ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (Artigo
8º, Parágrafo Único, e Artigo 50, Inciso I, da Lei Complementar N.º 101/2000).
www.diariomunicipal.es.gov.br
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Art. 29 A transferência de recursos do Tesouro Municipal
a entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo,
de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do
associativismo municipal e dependerá de autorização em
lei específica (Artigo 4º, Inciso I, alínea "f" e Artigo 26 da
Lei Complementar N.º 101/2000).
Parágrafo Único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo
de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento do recurso ou na forma autorizada em Lei especifica, e normas
estabelecidas pelo serviço de Contabilidade Municipal (Artigo 70, Parágrafo Único, da Constituição Federal).
Art. 30 Os procedimentos administrativos de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o Artigo 16, Inciso I e II, da
Lei Complementar N.º 101/2000 deverão ser inseridos no
processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/
inexigibilidade.
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Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da
Câmara no âmbito do Poder Legislativo (Artigo 167, Inciso
VI, da Constituição Federal).
Art. 35 Durante a execução do orçamento do Exercício de
2017, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por
lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações
especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma
de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades
para o Exercício (Artigo 167, Incisos I e V, da Constituição
Federal).
Art. 36 Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária do Exercício de 2017 serão objetos de avaliação
permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o
cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar
seus custos, e o cumprimento das metas físicas estabelecidas (Artigo 4º, Inciso I, alínea "e", da Lei Complementar
N.º 101/2000).
CAPÍTULO IV

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no Artigo 16,
Parágrafo 3º, da Lei Complementar N.º 101/2000, são
consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes
da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no Exercício financeiro de 2017, em cada evento, não
exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no
Inciso I, Artigo 24, da Lei Federal N.º 8.666/1993, devidamente atualizado.
Art. 31 As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos
na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos
programados com recursos de transferência voluntária e
operação de crédito (Artigo 45 da Lei Complementar N.º
101/2000).

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA
PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 37 A Lei Orçamentária do Exercício de 2017 poderá
conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento a despesas de capital, observado o
limite de endividamento de até 5% (cinco por cento) das
Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior à assinatura do contrato, na forma estabelecida na Lei Complementar N.º 101/2000, Artigo 30, 31 e 32.
Art. 38 A contratação de operações de crédito dependerá
de autorização em lei específica (Artigo 32, Parágrafo 1°,
Inciso I, da Lei Complementar N.º 101/2000).

Art. 32. Despesas de competência de outros entes da federação somente serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes, e
previstos recursos na lei orçamentária (Artigo 62 da Lei
Complementar N.º 101/2000).

Art. 39 Ultrapassado o limite de endividamento definido
na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o
Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira
(Artigo 31, Parágrafo 1°, Inciso II, da Lei Complementar
N.º 101/2000).

Art. 33 A previsão das receitas e a fixação das despesas
serão orçadas para o Exercício de 2017 em valores correntes.

CAPÍTULO V

Art. 34 A execução do orçamento da Despesa obedecerá,
dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais,
a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos
nos respectivos elementos de que trata a Portaria Interministerial STN/MPO N.º 163/2001.
Parágrafo Único. A transposição, o remanejamento ou
a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de
Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de
cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá
ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL
Art. 40 Os Poderes Executivo e Legislativo Municipal, mediante lei, poderão no Exercício de 2017, criar cargos e
funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens,
admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter
temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei Complementar N.º 101/2000 e do Artigo 169,
Parágrafo 1º, Incisos I e II, da Constituição Federal.
Parágrafo Único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão ser previstos na lei do orçamento para o Exercício de 2017.
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Art. 41 Ressalvada a hipótese do Inciso X do Artigo 37 da
Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada
um dos Poderes (Executivo e Legislativo) no Exercício de
2017, não excederá em percentual da Receita Corrente Líquida, obedecido os limites prudencial de 51,30% e 5,70%
da Receita Corrente Líquida, respectivamente (Artigo 22,
Parágrafo Único, da Lei Complementar N.º 101/2000).
Art. 42 Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá
autorizar a realização de horas extras pelos servidores,
quando as despesas com pessoal não excederem a 95%
(noventa e cinco por cento) do limite estabelecido no Artigo 20, Inciso III, e Artigo 22, Parágrafo Único, Inciso V, da
Lei Complementar N.º 101/2000.
Art. 43 O Poder Executivo Municipal adotará as seguintes
medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas
ultrapassem os limites estabelecidos na Lei Complementar
N.º 101/2000, Artigos 19 e 20:
I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas-extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
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CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 47 O Poder Executivo Municipal enviará a proposta
orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido
na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo
anual.
§ 1.º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.
§ 2.º Se o projeto de lei orçamentário anual não for encaminhado à sanção até o início do Exercício financeiro de
2017, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
Art. 48 Serão consideradas legais as despesas com multas
e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.
Art. 49 Os créditos especiais e extraordinários, abertos
nos últimos quatro meses do Exercício de 2016, poderão
ser reabertos no Exercício de 2017, por ato do Chefe do
Poder Executivo.

Art. 44 Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o Artigo 18, Parágrafo
1º da Lei Complementar N.º 101/2000, a contratação de
mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação
com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da
Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da
Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os
casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos
de propriedade do contratado ou de terceiros.

Art. 50 O Executivo Municipal está autorizado a assinar
convênios com o Governo Federal e Estadual através de
seus órgãos da Administração Direta ou Indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do
Município.

CAPÍTULO VI

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Art. 51 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra,
16 de agosto de 2016.

Art. 45 O Poder Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de
natureza tributária com vistas a estimular o crescimento
econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar
contribuintes integrantes de classes menos favorecidas,
devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do
orçamento da receita e ser objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no Exercício em que iniciar
sua vigência e nos dois Exercícios subseqüentes (Artigo 14
da Lei Complementar N.º 101/2000).
Art. 46 Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos
em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (Artigo 14, Parágrafo 3º, Inciso II, da Lei
Complementar N.º 101/2000).

JOADIR LOURENÇO MARQUES.
Prefeito Municipal

0797/2016

Publicação Nº 67298

LEI Nº 0797/2016

FIXA OS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES PARA A LEGISLATURA DE 01/01/2017
À 31/12/2020 E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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O Prefeito do Município de Laranja da Terra no estado do
Espírito Santo Faz saber que o Plenário da Câmara Municipal Decretou e eu, nos termos legais constitucionais,
Sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º O objetivo dessa Lei é fixar o Subsídio mensal que
receberá cada um dos agentes políticos empossados e em
exercício no Município de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, para a Legislatura que iniciará em 01/01/2017
e que findará em 31/12/2020, de acordo com a atual legislação em vigor, todos com direito a recesso ou férias
anuais na forma da legislação.

Art. 2.º Para os Membros do Poder Executivo, o valor do
subsídio mensal fica assim fixado:

I- O Prefeito Municipal receberá o subsídio de R$ 14.000,00
(quatorze mil reais).
II- O Vice-Prefeito Municipal receberá o subsídio de R$
7.000,00 (sete mil reais).
III- Os Secretários Municipais, cada um receberá o subsídio de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Art. 3.º Para os Membros do Poder Legislativo, o valor do
subsídio mensal fica assim fixado:

I- O Presidente da Câmara Municipal receberá o subsídio
de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
II- O Vereador Municipal receberá o subsídio de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
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cada poder, executivo e legislativo, para o membro que
ocupar o cargo fica fixada a remuneração mensal de RS
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Art. 9.º Ao agente político do legislativo que faltar a sessão sem justificativa aceita na forma da lei perderá um
vinte e cinco por cento de do valor do subsídio mensal por
cada uma das faltas que tiver.

Art. 10. As despesas para a aplicação da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias do Município
– executivo e legislativo, e para isso fica o executivo obrigado a repassar para o Legislativo o duodécimo mensal
que fica fixado no percentual máximo da lei, ou seja, 7%
(sete por cento) do orçamento municipal na forma da lei
e obrigado a promover as adequações necessárias, suplementação e alterações, na Lei do PPA para que o presente
projeto seja atendido no ano de 2017 e seguintes, o que
deverá ser feito em data anterior ao encaminhamento da
LDO e LOA, e nessas leis já estar atendida a exigência do
presente artigo.

Art. 11. Essa lei produzirá seus efeitos com a aplicação
para todos os fins a que se destina somente a partir do dia
01/01/2017.

Art. 12. Ficarão revogadas todas as disposições legais
contrários a presente lei a partir de 01/01/2017.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Art. 4.º Não haverá qualquer pagamento adicional indenizatório por convocação de Sessão Extraordinária durante
a legislatura de 2017/2020.

Art. 5.º Fica Vedado aos agentes políticos receber qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ajuda de custo, auxílio moradia, ou qualquer
espécie remuneratória, conforme veda a lei.

Art. 6.º Na forma do Inciso X do artigo 37 da Constituição
Federal fica assegurada a revisão geral anual, na mesma
época e percentual dos servidores públicos do Município.

Sala das Sessões “Martinho Saebel”, Laranja da Terra, 13
de setembro de 2016.

JOADIR LOURENÇO MARQUES
Prefeito Municipal

0798/2016

Publicação Nº 67299

LEI Nº 0798/2016
AUTORIZA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 7.º Fica autorizado o Prefeito e o Presidente da Câmara a reduzir os subsídios em vigor se houver a necessidade
para atender aos limites legais, sobretudo para cumprir a
Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Prefeito Municipal de Laranja da Terra, Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 8.º Para atender ao que consta do artigo 7.º da Lei
n.º 642/2012, que criou o controle interno com status de
secretaria, para o Cargo de Controlador Geral Interno de

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
adquirir bem imóvel, constante de uma área de terra
medindo 1.575,00 m² (um mil quinhentos e setenta
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e cinco metros quadrados), localizado no Distrito de
Sobreiro, pertencente a Mitra Diocesana de Colatina,
pelo valor máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais).
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Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra, 25 de outubro de 2016.
JOADIR LOURENÇO MARQUES.

Parágrafo Único. O imóvel descrito no caput deste
artigo destinar-se-á a construção de uma Unidade de
Educação Infantil Creche - Espaço Creche Sobreiro,
tendo em vista a inexistência de estrutura para
atender à demanda local.

Prefeito Municipal

0800/2016

Publicação Nº 67303

LEI Nº 0800/2016
Art. 2º A As despesas decorrentes da execução
da presente Lei correrão por conta de verbas
próprias, constantes do orçamento do Município,
suplementadas, se necessário.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra, 14 de setembro de 2016.
JOADIR LOURENÇO MARQUES.
Prefeito Municipal

0799/2016

Publicação Nº 67302

LEI Nº 0799/2016
DENOMINA COMO “ESTÁDIO GEORGE BUTSKE” O
CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE CORREGO
DO TIMBUVA– DISTRITO DE SOBREIRO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARAJNJA DA TERRA,
Estado do Espírito Santo; Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominado como “Estádio George Butske” o campo de futebol localizado na comunidade de
Córrego do Timbuva, no Distrito de Sobreiro, neste Município de Laranja da Terra.

DENOMINA COMO “VESTIÁRIO VALDEMIRO AIGNER” OS VESTIÁRIOS LOCALIZADOS NO CAMPO
BOM DE BOLA, NO BAIRRO RECANTO DOS POETAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LARAJNJA DA TERRA,
Estado do Espírito Santo; Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado como “Vestiário Valdemiro
Aigner” a construção dos vestiários anexos ao Campo
de Futebol Bom de Bola, localizado no Bairro Recanto dos
Poetas, na sede do Município de Laranja da Terra.
Art. 2° - A municipalidade irá providenciar a placa indicativa como o novo nome a ser afixada junto ao supramencionado campo em local visível.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicada,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra, 25 de outubro de 2016.
JOADIR LOURENÇO MARQUES.
Prefeito Municipal

0801/2016

Publicação Nº 67304

LEI Nº 0801/2016
“DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIA-

Art. 2° - A municipalidade irá providenciar a placa indicativa como o novo nome a ser afixada junto ao supramencionado campo em local visível.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicada,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

NUAL 2014-2017.”
O Prefeito Municipal de Laranja da Terra, Estado do
Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no
Plano Plurianual (PPA) 2014-2017, com fulcro no Artigo
3.º da Lei Municipal N.º 700/2013, o seguinte programa
de governo vinculado à Secretaria Municipal de Finanças,
www.diariomunicipal.es.gov.br

08/12/2016 (Quinta-feira)

DOM/ES - Edição N° 652

conforme evidenciado no relatório do PPA Despesa:
Programa: 0040 – Administração com Dívidas de Precatórios.
Artigo 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a excluir
do Plano Plurianual (PPA) 2014-2017, com fulcro no Artigo
3.º da Lei Municipal N.º 700/2013, o seguinte programa
de governo vinculado à Secretaria Municipal de Finanças:
Programa: 0039 – Administração da Dívida com Precatórios.
Artigo 3º – As alterações constantes desta Lei passarão a
ter efeito a partir de 1.º de janeiro de 2017.
Artigo 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra, 22 de novembro de 2016.
JOADIR LOURENÇO MARQUES.
Prefeito Municipal

0802/2016

Publicação Nº 67305

LEI Nº 0802/2016
ALTERA A CARGA HORÁRIA E A DENOMINAÇÃO
DE CARGOS PREVISTOS NO PLANO DE CARREIRA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
LARANJA DA TERRA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito Municipal de Laranja da Terra Estado do
Espírito Santo; Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o anexo I da Lei Municipal nº 404, no
que concerne a carga horária do cargo de Fisioterapeuta,
para 30 (trinta) horas semanais, conforme redação abaixo:
GRUPO
OCUPACIONAL

QUANTIDADE

DENOMINAÇÃO DO
CARGO

CARREIRA

CARGA
HORÁRIA
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Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra, 28 de novembro de 2016.

JOADIR LOURENÇO MARQUES.
Prefeito Municipal

0803/2016
LEI Nº 0803/2016

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
O Prefeito Municipal de Laranja da Terra Estado do
Espírito Santo; Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do
Município de Laranja da Terra, para o exercício financeiro
de 2017 no valor de R$ 28.837.500,00 (vinte e oito milhões, oitocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais),
compreendendo o orçamento dos Poderes, seus Fundos e
Órgãos da Administração Municipal.
Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação
de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital,
na forma da legislação em vigor, assim representadas:
1 – RECEITAS CORRENTES
1.1 – Receita Tributária

03

Fisioterapeuta

VII

30 H/S

Art. 2º A denominação do cargo de ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS passa a ser de AUXILIAR DE ARQUIVO.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

31.623.500,00
1.550.000,00

1.2 – Receita de Contribuições

420.000,00

1.3 – Receita Patrimonial

550.000,00

1.4 – Receita de Serviços

1.000,00

1.5 – Transferências Correntes
1.6 – Outras Receitas Correntes

2 – RECEITAS DE CAPITAL
2.2 – Alienação de Bens

Nível
Superior

Publicação Nº 67307

2.3 – Transferências de Capital
2.4 – Outras Receitas de Capital
SUB - TOTAL
- Dedução para Formação do FUNDEB
TOTAL LÍQUIDO

28.852.500,00
250.000,00

770.500,00
50.000,00
720.000,00
500,00
32.394.000,00
(3.556.500,00)
28.837.500,00
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Art. 3º - As Despesas serão realizadas segundo a discriminação dos anexos integrantes desta Lei, que apresenta
a sua composição por funções, sub-funções, programas,
projetos, atividades e categorias econômicas, assim discriminadas:
POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
001 - Câmara Municipal
002 - Gabinete do Prefeito

1.400.000,00
957.156,00

003 - Secretaria Municipal de Administração

2.192.005,39

004 - Secretaria Municipal de Finanças

1.079.397,12

005 - Secretaria Municipal de Educação

8.378.127,44

006 – Fundo Municipal de Saúde

7.352.483,91
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Art. 4º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação da Receita Orçamentária, observado o disposto na Legislação Federal e as normas do art. 32 da Lei Complementar 101/2000
e outras legislações pertinentes à matéria;

II - Tomar medidas que julgar necessárias para o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, bem
como fazer os ajustes necessários para o cumprimento da
Lei Complementar 101/2000, principalmente nas despesas com pessoal;

75.100,00

009 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

III - Abrir Crédito Adicional Suplementar até os seguintes
limites:

2.905.496,24

010 - Secretaria M. de Turismo, Cultura, Biblioteca e Esportes

691.720,89

011 – Secretaria Mun. de Desenvolvimento
Econômico

1.359.941,83

a) Até 50% (cinquenta por cento) do total do orçamento
da despesa fixada de cada Unidade Gestora para o Exercício de 2017, para anulação total ou parcial de dotação
(Artigo 43, Parágrafo 1º, Inciso III, da Lei Federal N.º
4.320/1964).

012 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos

652.795,63

013 – Fundo Municipal de Assistência Social
de Laranja da Terra

1.512.605,55

007 - Secretaria Municipal de Ação Social

999 – Reserva de Contingência
TOTAL

280.670,00
28.837.500,00

POR FUNÇÕES DE GOVERNO
01 – Legislativa

1.400.000,00

04 – Administração

6.657.089,02

06 – Segurança Pública

41.988,51

08 – Assistência Social

1.587.705,55

10 – Saúde

7.352.483,91

12 – Educação

8.378.127,44

13 – Cultura

223.896,63

15 – Urbanismo

533.094,10

17 – Saneamento

188.359,11

18 – Gestão Ambiental

565.880,84

20 – Agricultura

981.584,64

23 – Comércio e Serviços

17.262,37

26 – Transporte

375.474,13

27 – Desporto e Lazer

253.883,75

99 – Reserva de Contingência

280.670,00

TOTAL

28.837.500,00

b) Até o limite do superávit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial do Exercício de 2016 (Artigo 43, Parágrafo 1º,
Inciso I, da Lei Federal N.º 4.320/1964).
c) Até o limite do excesso de arrecadação do Exercício de
2017, se for o caso (Artigo 43, Parágrafo 1º, Inciso II, da
Lei Federal N.º 4.320/1964).

Parágrafo Único - Os recursos recebidos por convênios,
termos de compromissos ou acordos firmados, poderão
ser utilizados para abertura de crédito suplementar, conforme Parecer Consulta TCE-ES N.º 28/2004 (Artigo 43,
Parágrafo 1º, da Lei Federal N.º 4.320/1964 e Artigo 167,
Inciso V, da Constituição Federal).

Art. 5º - Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for
encaminhado à sanção até o inicio do Exercício financeiro
de 2017, fica o Executivo Municipal autorizado a executar
a proposta orçamentária na forma original, até a sanção
da respectiva Lei, nos termos do Artigo 47, parágrafo 2º
da Lei Municipal N.º 796/2016 (LDO/2017).

Art. 6º - Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por Lei e abertos por decreto do Poder Executivo;

Art. 7º - Os créditos extraordinários serão abertos por
decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo;

Art. 8º - Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao
Exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa
disposição legal em contrário.
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Art. 9º - Os créditos especiais e extraordinários abertos
nos últimos quatro meses do Exercício de 2016 poderão
ser incorporados ao orçamento do Exercício de 2017, até
o limite de seus respectivos saldos, conforme Artigo 167,
parágrafo 2.º da Constituição Federal.

Art. 10 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar
convênios com o Governo Federal e Estadual, para realização de obras ou serviços de competência ou não do
Município.
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0804/2016

Publicação Nº 67308

LEI Nº 0804/2016

ESTABELECE O SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM O PISO NACIONAL DA CATEGORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Laranja da Terra Estado do
Espírito Santo; Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 11 - Fica autorizada a suplementação orçamentária
do orçamento vigente com o crédito destinado à dotação
de RESERVA DE CONTINGÊNCIA, caso não seja utilizado
até 31 (trinta e um) de outubro de 2017 na forma estabelecida na Lei Complementar N.º 101/2000 e nos termos
do Artigo 25, parágrafo 2º da Lei Municipal N.º 796/2016
(LDO/2017).

Art. 1º Fica estabelecido o piso salarial para os Agentes Comunitários de Saúde de Laranja da Terra, em R$
1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais de acordo com o
estabelecido na Lei Federal nº 12.9994.

Art. 2º Os efeitos financeiros desta Lei irão retroagir a 01
Art. 12 – O Poder Executivo está autorizado, se necessário, a incluir códigos de especificação de fontes/destinação de recursos nas divisões por destinação de recursos
dos elementos de despesa aprovados no Orçamento do
Exercício de 2016, conforme elencados no Anexo B da Resolução TCE-ES N.º 247/2012, e em conformidade com o
Manual de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público
– MCASP da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

de novembro de 2016.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra, 29 de novembro de 2016.
Parágrafo Único – Os recursos para atendimento deste “caput” serão provenientes de suplementação advindas
das fontes relacionadas no Artigo 4º desta Lei.

JOADIR LOURENÇO MARQUES
Prefeito Municipal

Art. 13 – Passam a compor a Lei Orçamentária Anual 2017,
as novas ações e programas de diversos Órgãos, com fulcro nos Artigos 2.º e 3.º da Lei Municipal N.º 700/2013,
conforme Lei de Revisão do Plano Plurianual 2014-2017.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 1.° de janeiro do ano de
2017.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra, 29 de novembro de 2016.
JOADIR LOURENÇO MARQUES.
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 2016

Publicação Nº 67265

DECRETO No 1.147/2016, de 05 de dezembro de 2016.
HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE LARANJA
DA TERRA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas
por lei e:
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Laranja
da Terra, realizou concurso público nos dias 09 e 23 de
outubro do ano em curso para preenchimento de vagas
existentes no quadro efetivo dos servidores municipais do
Município.
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CONSIDERANDO, ainda, que realizadas as provas foi
dado conhecimento do seu resultado final, através do site
do município de Laranja da Terra, em 18 de novembro de
2016;
CONSIDERANDO finalmente que foram respeitados e
praticados todos os atos que garantiram a legalidade e o
bom andamento do concurso público de Laranja da Terra,
de acordo com o determinado no edital do mesmo;
DECRETA
Art. 1º. Fica H O M O L O G A D O o Resultado Final do
Concurso Público, concernente ao Edital 001/2012, para
provimento de cargos da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, para os cargos em
provimento efetivo de acordo com o número de vagas publicado.
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Art. 2º. Fica considerada como definitiva pela Administração Pública Municipal de Laranja da Terra, a publicação
veiculada no site do município no dia 18 de novembro de
2016.
Art. 3º. O Concurso Público terá validade pelo prazo de
02 anos, podendo ser prorrogado por igual período, para
atender o interesse público da administração.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Laranja da Terra, em
05 de dezembro de 2016.
JOADIR LOURENÇO MARQUES
Prefeito Municipal de Laranja da Terra

Presidente Kennedy
Prefeitura
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 67281

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 017966/2016.
Partes: Municipio de Presidente Kennedy/ES e a Empresa: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP. A Procuradoria Geral do
Município, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, ratifica e
torna público a Contratação de serviços em Tecnologia da Informação com a finalidade de publicar a Legislação Municipal,
por um período de 12 (doze) meses. Valor: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Presidente Kennedy – ES, 07 de dezembro de 2016.

Juliana Araujo Ramos
Procuradora Geral do Município

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 67328

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 024411/2016.
Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Andreluza Carneiro Felipe 05535223700. O Secretário
Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inciso
III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, à Contratação de Show Musical com Duda Felippe Acústico,
para apresentação na Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar e Artesanato, no dia 08 de dezembro de 2016, na praça
Manoel Fricks Jordão, Sede, neste Município, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Presidente Kennedy - ES, 07 de dezembro de 2016.
Zenildo da Rosa Porto
Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
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Santa Teresa
Prefeitura
DECRETO 364/2016

Publicação Nº 67331

DECRETO Nº 364/2016
HOMOLOGA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DO PLANO DIRETOR 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

Art. 1.º Fica aprovada a versão 02 das Instruções Normativas SCC nº 02/2014 e 03/2014, do Sistema de Contratos
e Convênios, de responsabilidade da Secretaria Municipal
de Administração e Recursos Humanos do Município de
Santa Teresa/ES.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do
Espírito Santo, em 07 de dezembro de 2016.

Considerando o processo protocolado sob o nº 7258/2016;
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
DECRETA:

PREFEITO MUNICIPAL

Art. 1.º Fica homologada a Resolução nº 017/2016 do
Conselho do Plano Diretor Municipal – CPDM em todos os
seus termos, que aprova o projeto de desmembramento
de área enviado pela SRA.TERESA SCOTA SANCIO.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

IN 02/2014

Publicação Nº 67345

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCC Nº 02/2014

Versão: 02
Aprovada em: 07/12/2016

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

Ato de aprovação: Decreto nº 365/2016

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado
do Espírito Santo, em 06 de dezembro de 2016.

Unidade responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos / Setor de Contratos e
Convênios

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 365/2016

Publicação Nº 67344

DECRETO Nº 365/2016
REGULAMENTA APLICAÇÃO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SCC Nº 02/2014 E 03/2014, VERSÃO 02, QUE DISPÕEM SOBRE AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS A SEREM
OBSERVADOS NO ÂMBITO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Santa Teresa Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1.º Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para
formalização de aditamentos de contratos, estabelecendo
rotinas no âmbito do Município de Santa Teresa, observando a Instrução Normativa do Sistema de Compras e
Licitações - SCL Nº 01/2014 – Versão 02 - Decreto nº
290/2016, de 03 de outubro de 2016.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2.º Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, seja da
Administração Direta ou Indireta.
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CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL
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Art. 8.º Compete ao Setor de Contratos e Convênios:
I. Anexar cópias do Contrato que se almeja aditar e termos
de aditamento caso existam e encaminhar para o fiscal do

Art. 3.º A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, no sentido de implementação da Unidade Central
de Controle Interno – UCCI, do Município de Santa Teresa,
sobre o qual dispõem:

contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
II. Solicitar a verificação de débito ao SET, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
III. Em caso de aditamento de valor, solicitar existência de
dotação orçamentária ao SECON, no prazo máximo de 03

I. Lei Federal nº 8.666/1993;

(três) dias úteis.

II. Lei Municipal nº 1.855/2008;

IV. Elaborar minuta do termo de aditamento e solicitar

III. E demais legislações que guardem relação direta com
as atividades contempladas nesta Instrução Normativa.

rídica no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

análise, parecer jurídico e a aprovação da Procuradoria JuV. Realizar o cadastro do aditamento no sistema informatizado de compras e solicitar o empenho ao SECON se o

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES

aditamento tratar-se de alteração de valor, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
VI. Imprimir, realizar a publicação do extrato, colher assi-

Art. 4.º Competem às Unidades envolvidas na presente
Instrução Normativa:
I. Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os
funcionários das Unidades;
II. Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução
Normativa, em todos os seus termos.

naturas das partes e testemunhas, realizar a distribuição
das vias do aditamento às partes envolvidas e arquivar via
do setor em pasta própria junto ao Contrato original.
a) Em caso de aditamento de contrato referente a serviços
de engenharia com valor superior a R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), cadastrar no GEO-OBRAS no site do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
VII. Encaminhar o processo para acompanhamento, fis-

Art. 5.º Compete ao Requerente:
I. Elaborar pedido de aditamento ao contrato e protocolar,
este requerente pode ser o CONTRATANTE ou o CONTRATADO.

calização e arquivamento na secretaria responsável pelo
Contrato.

Art. 9.º Compete às Secretarias Municipais:

a) Se o aditamento referir-se a prazo protocolar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento do
prazo;

I. Providenciar a pesquisa de mercado para verificar a van-

b) Se o aditamento referir-se a valor a ser reajustado, protocolar o pedido e estabelecer o prazo estimado para vigorar o novo valor após 30 (trinta) dias da data do protocolo;

aditamento ao Contrato e solicitar parecer jurídico quanto

c) Se o aditamento referir-se a outras alterações protocolar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias para
vigorar a alteração.

tajosidade da prorrogação do Contrato.
II. Através do fiscal do contrato justificar a solicitação do
à legalidade do pedido de aditamento, e informar dotação
orçamentária, com prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
III. Providenciar junto ao Contratado todas as certidões
atualizadas que foram exigidas por ocasião do Contrato.
IV. Se o pedido for considerado ilegal pela procuradoria
jurídica arquivar o processo em arquivo próprio.

Art. 6.º Setor de Protocolo:

V. Se o SECON confirmar a inexistência de dotação orça-

I. Protocolar o pedido de aditamento do contrato.

mentária, solicitar suplementação.

Art. 7.º Compete à Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos:

Art. 10. Compete à Procuradoria Jurídica:

I. Solicitar ao Setor de Contratos e Convênio cópia do respectivo contrato e aditivos anteriores, se existentes, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

dência do requerimento em observância à Lei, encaminhar

I. Após parecer opinativo sobre a procedência ou improceao CGAB para decisão do Prefeito Municipal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
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CAPÍTULO VI

II. Opinar pela aprovação ou não da minuta do termo de
aditamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

Art. 11. Compete ao Gabinete do Prefeito:
I. Decidir sobre a elaboração do termo de aditamento ao
contrato.
II. Assinar o termo de aditamento.

Art. 12. Compete ao Setor de Tributação:
I. Verificar a existência de débitos em nome do Contratado, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
a) Em caso do contratado possuir débitos, entrar em contato com o requerente para resolver a pendência;
b) Em caso do Contratado não possuir débitos encaminhar
ao Setor de Contratos e Convênios.

Art. 13. Compete ao Setor Contábil:
I. Confirmar dotação orçamentária, no prazo máximo de
03 (três) dias úteis.
a) Se possuir dotação orçamentária informar ao Setor de
Contratos e Convênios a dotação;
b) Se não possuir dotação orçamentária encaminhar para
a Secretaria Municipal responsável pelo Contrato.
II. Empenhar o Termo de Aditamento ao Contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
III. Devolver o processo para o Setor de Contratos e Convênios.
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DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 17. Somente o Prefeito Municipal ou o Secretário
Municipal de Saúde é considerado autoridade competente
para assinar termos de aditamento assumidos pela administração Direta.

Art. 18. Os prazos previstos nesta Instrução Normativa
poderão justificadamente ser prorrogados de acordo com
a demanda interna de cada setor.

Art. 19. A inobservância dos preceitos descritos nesta Instrução Normativa constitui infração passível de improbidade administrativa, tipificada na Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992, além de infração penal, tipificada nos artigos
nº 89 a 99 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos
– Lei nº 8.666/1993, sendo esta última, ação penal pública
incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la.

Art. 20. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste
documento poderão ser obtidos junto ao Setor de Contratos e Convênios.

Art. 21. Em caso de dúvidas atinentes aos termos de aditamentos realizados com o poder executivo, a Procuradoria Jurídica é a unidade consultiva competente para emitir
parecer.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 14. Os contratos firmados pelo Município poderão ser
alterados com as devidas justificas através de termos de
aditamentos, desde que estejam em conformidade com os
termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Art. 15. Todos os termos aditivos, antes de serem firmados pela Administração e pelo contratado, deverão ser
examinados e aprovados pela Procuradoria Jurídica do Município.

Art. 16. A publicação resumida do instrumento do termo
de aditamento na imprensa oficial, condição essencial para
sua eficácia, será providenciada pelo Setor de Contratos e
Convênios até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela
data, qualquer que seja seu valor, ainda que sem ônus,
ressalvado o disposto no artigo 26 da Lei. 8.666/1993.

Art. 22. Esta instrução entre em vigor a partir da data de
sua publicação.

Santa Teresa, 07 de dezembro de 2016.

IN 03/2014

Publicação Nº 67346

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCC Nº 03/2014

Versão: 02
Aprovada Em: 07/12/2016
Ato de Aprovação: Decreto nº 365/2016
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos/ Setor de Contratos e Convênios
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
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Art. 1.º Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para formalização de rescisões de contratos, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Santa Teresa, observando a
Instrução Normativa do Sistema de Compras e Licitações
- SCL Nº 01/2014 – Versão 02 - Decreto 290/2016,
de 03 de outubro de 2016.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
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Art. 7.º Compete à Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos:
I. Solicitar ao Setor de Contratos e Convênio cópia do respectivo contrato e aditivos anteriores, se existentes, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

Art. 8.º Compete ao Setor de Contratos e Convênios:
I. Anexar cópias do Contrato que se almeja rescindir e termos de aditamento caso existam e encaminhar para o fiscal do contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis;

Art. 2.º Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, seja da
Administração Direta e/ou Indireta.

II. Solicitar a verificação de débito ao SET, no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis;
III. Elaborar minuta do termo de rescisão e solicitar análise, parecer jurídico e a aprovação da Procuradoria Jurídica

CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
IV. Cadastramento no Sistema Informatizado de Compras
e encaminhamento para o Setor de Contabilidade realizar

Art. 3.º A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, no sentido de implementação da Unidade Central
de Controle Interno – UCCI, do Município de Santa Teresa,
sobre o qual dispõem:
I. Lei Federal nº 8.666/1993;
II. E demais legislações que guardem relação direta com
as atividades contempladas nesta Instrução Normativa.

a anulação de empenho no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis;
V. Imprimir, realizar a publicação do extrato, colher assinaturas das partes e testemunhas, realizar a distribuição das
vias do aditamento às partes envolvidas e arquivar via do
setor em pasta própria junto ao Contrato original;
a) Em caso de rescisão de serviços de engenharia com
valor superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cadastrar
no GEO-OBRAS no site do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4.º Competem às Unidades envolvidas na presente
Instrução Normativa:
I. Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os
funcionários das Unidades;
II. Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução
Normativa, em todos os seus termos.

Art. 5.º Compete ao Requerente:
I. Elaborar pedido de rescisão de contrato e protocolar,
este requerente pode ser o CONTRATANTE ou o CONTRATADO;
II. Caso haja, resolver as pendências referentes aos débitos municipais.

VI. Encaminhar para a Secretaria pertinente realizar o arquivamento do processo.

Art. 9.º Compete às Secretarias Municipais:
I. Através do fiscal do contrato informar se houve irregularidades na execução do contrato e solicitar parecer jurídico
quanto à legalidade do pedido de aditamento, com prazo
máximo de 03 (três) dias úteis;
II. Se o pedido for considerado ilegal pela Procuradoria
Jurídica arquivar o processo em arquivo próprio;
III. Arquivar o processo em arquivo próprio.

Art. 10. Compete à Procuradoria Jurídica:
I. Após a emissão de parecer opinativo pela procedência
ou improcedência do requerimento em observância à Lei,
encaminhar ao CGAB (Chefia de Gabinete) para decisão
do Prefeito Municipal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis;

Art. 6.º Setor de Protocolo:
I. Protocolar o pedido de rescisão do contrato.

II. Opinar pela aprovação ou não da minuta do termo de
rescisão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
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Art. 11. Compete ao Gabinete do Prefeito:
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II. Assinar o termo de rescisão, no prazo máximo de 03
(três) dias úteis.

Art. 19. A inobservância dos preceitos descritos nesta Instrução Normativa constitui infração passível de improbidade administrativa, tipificada na Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992, além de infração penal, tipificada nos artigos
nº 89 a 99 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos
– Lei nº 8.666/1993, sendo esta última, ação penal pública
incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la.

Art. 12. Compete ao Setor de Tributação:

Art. 20. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste
documento poderão ser obtidos junto ao Setor de Contratos e Convênios.

I. Decidir sobre a elaboração do termo de rescisão ao contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis;

I. Verificar a existência de débitos em nome do Contratado, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis:
a. Em caso do contratado possuir débitos, entrar em contato com o requerente para resolver a pendência;

Art. 21. Em caso de dúvidas atinentes aos termos de rescisão realizados com o poder executivo a Procuradoria Jurídica é a unidade consultiva competente para emitir parecer.

b. Em caso do Contratado não possuir débitos encaminhar
ao Setor de Contratos e Convênios.

Art. 22. Esta instrução entre em vigor a partir da data de
sua publicação.

Art. 13. Compete ao Setor Contábil:
I. Realizar a anulação do empenho.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 14. Os contratos firmados pelo Município poderão ser
rescindidos por acordo entre as partes, unilateral pelo Município ou Judicialmente, desde que estejam em conformidade com os termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993.

Art. 15. Todos os termos de rescisão, antes de serem
firmados pela Administração, deverão ser examinados e
aprovados pela Procuradoria Jurídica do Município.

Art. 16. A publicação resumida do instrumento do termo
de rescisão na imprensa oficial, condição essencial para
sua eficácia, será providenciada pelo Setor de Contratos e
Convênios até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela
data, qualquer que seja seu valor, ainda que sem ônus,
ressalvado o disposto no artigo 26 da Lei. 8.666/1993.

CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 17. Somente o Prefeito Municipal ou o Secretário
Municipal de Saúde é considerado autoridade competente
para assinar termos de rescisão assumidos pela administração Direta.
Art. 18. Os prazos estipulados nesta Instrução Normativa
poderão justificadamente ser prorrogados de acordo com
a demanda interna de cada setor.

Santa Teresa, 07 de dezembro de 2016.

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 07-12-16

Publicação Nº 67327

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
080/2016
CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.
CONTRATADA: Empresa Daniela F.S. Murca-Grand Kalil
Soluções em Obras - EPP.
OBJETO: Prestação de serviços de empresa especializada
em serviços de instalação de gesso e kit porta para gesso,
com o fornecimento de todos os materiais necessários.
VALOR GLOBAL: R$ 4.330,95 (quatro mil, trezentos e trinta reais e noventa e cinco centavos).
DOTAÇÃO:
012012.1339200071.002.33903900000
Fonte: 1000.

–

PROCESSO: 12318/2016.
PRAZO: Terá início a partir de sua assinatura, com duração
até 31/12/2016, podendo ser prorrogado, se previamente
for manifestado o interesse de ambas as partes, devendo
a publicação do resumo ocorrer na forma estabelecida no
parágrafo único do Art. 61 da Lei 8.666/93, podendo ser
prorrogado a critério da administração.

Santa Teresa, 29 de novembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL
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RESOLUÇÃO 017/2016

Publicação Nº 67335

Página 68

DOTAÇÃO:
012012.1339200071.002.33903900000
Fonte: 1000.

–

RESOLUÇÃO MUNICIPAL - CPDM NO 017/2016
PROCESSO: 12343/2016.
PROCESSO ANALISADO
NÚMERO

REQUERENTE

007258/2016

TERESA SCOTA SANCIO

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

PRAZO: Terá início na data de sua assinatura com duração
até 31/12/2016, podendo ser prorrogado, se previamente
for manifestado o interesse de ambas as partes.

Santa Teresa, 29 de novembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL

RESOLVE

Art. 1º - Deliberar ao Executivo por APROVAR o projeto de
desmembramento da área enviado pela Senhora TERESA SCOTA SANCIO, junto ao processo administrativo nº.
007258/2016.

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

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 079/2016

Publicação Nº 67326

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
079/2016
CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.
CONTRATADA: Empresa A.R.&C. Comércio e Distribuição
Eireli – ME.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em fabricação de mobiliários destinados ao Museu da Cultura e
Imigração Italiana de Santa Teresa.
VALOR GLOBAL (R$): 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais).
www.diariomunicipal.es.gov.br

SOLICITA CÓPIA DO
CONTRATO E
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CONTRATOR
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AS PENDÊNCIAS

SMAR

REQUERENTE

FISCALIZAÇÃO,
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SUPLEMENTAÇÃO
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REALIZA EMPENHO

NÃO

POSSUI
DOTAÇÃO?

CONFIRMA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

SECON

FLUXOGRAMA IN 02/2014

ENCAMINHA PARA
ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E

IMPRIME O
ADITAMENTO, PUBLICA
NO DIÁRIO E COLHE
ASSINATURAS
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FLUXOGRAMA PARA FORMALIZAÇÃO DE ADITAMENTOS DE CONTRATOS - IN 02/2014 - VERSÃO 02
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Publicação Nº 67342
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SOLICITA CÓPIA DO
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São Domingos do Norte
Prefeitura
ADITIVO AO CONTRATO 02/2015-FMS

ADITIVO AO CONTRATO 22/2015-FMS

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2015. CONTRATANTE: O fundo municipal
de Saúde. CONTRATADO: Luciano Graunke. OBJETO: O
presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação
do contrato nº 02/2015, por mais 12 meses, com base
no art. 55 e 58 a 61 da Lei n° 8.666/93. VIGÊNCIA: Fica
prorrogado o presente contrato a partir de 01/01/2017
até 31/12/2017. VALOR: R$ 11.974,68 Global. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A dotação orçamentaria a ser
utilizado será do exercicio de 2017,devendo ser indicada por apostilamento. AUTORIZAÇÃO: Processo de no
4081/2016 e 5186/2014, São Dom. do Norte/ES, 30 de
Novembro de 2016.

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2015. CONTRATANTE: O fundo municipal
de Saúde. CONTRATADO: Loureiro & Pivetta Laboratorio
de Analises Clinicas Ltda Me. OBJETO: O presente termo
de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº
22/2015 por mais 12 meses, com base no art. 57, II, da
Lei n° 8.666/93. VIGÊNCIA: Fica prorrogado o presente
contrato a partir de 01/01/2017 até 31/12/2017. VALOR:
R$ 66.883,85 Global. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
A dotação orçamentaria a ser utilizado será do exercicio
de 2017,devendo ser indicada por apostilamento. AUTORIZAÇÃO: Processo protocolado sob o nº 2864/2015 e
4080/2016, São Dom. do Norte/ES, 30 de Novembro de
2016.

Publicação Nº 67244

Publicação Nº 67241

José Geraldo Guidoni
José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal
Rosimary da Penha Gasparoni Comper
Secretaria Municipal de Saúde

Rosimary da Penha Gasparoni Comper
Secretaria Municipal de Saúde

ADITIVO AO CONTRATO 21/2015 - FMS

Publicação Nº 67240

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2015. CONTRATANTE: O fundo municipal
de Saúde. CONTRATADO: Laboratório São Domingos do
Norte Ltda Me. OBJETO: O presente termo de aditivo tem
como objeto a prorrogação do contrato nº 21/2015 por
mais 12 meses, com base no art. 57, II, da Lei n° 8.666/93.
VIGÊNCIA: Fica prorrogado o presente contrato a partir
de 01/01/2017 até 31/12/2017. VALOR: R$ 66.883,85

ADITIVO AO CONTRATO 24/2015-FMS

Publicação Nº 67242

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2015. CONTRATANTE: O fundo municipal de
Saúde. CONTRATADO: Auto Center Wagner Eireli - Me.
OBJETO: O presente termo de aditivo tem como objeto a
prorrogação da vigência do contrato nº 24/2015, por mais
130 (cento e trinta) dias, nos termos do art .57, § 1°, in-

Global. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A dotação orça-

ciso III, da Lei n° 8.666/93.

mentaria a ser utilizado será do exercicio de 2017,deven-

O presente termo aditivo será revogado automaticamente

do ser indicada por apostilamento. AUTORIZAÇÃO: Processo protocolado sob o nº 2864/2015 e 4079/2016, São
Dom. do Norte/ES, 30 de Novembro de 2016.

caso a nova licitação seja concluída em prazo inferior ao
da vigência deste termo. VIGÊNCIA: Fica prorrogado o
presente contrato a partir de 22/11/2016 até 31/03/2017.
AUTORIZAÇÃO: Processos Protocolado sob n°2386/2015,

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

4075/2016 e 4076/2016, São Dom. do Norte/ES, 22 de
Novembro de 2016.
José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal
Rosimary da Penha Gasparoni Comper
Secretaria Municipal de Saúde
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ADITIVO AO CONTRATO 25/2015-FMS

Publicação Nº 67243

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2015. CONTRATANTE: O fundo municipal de
Saúde. CONTRATADO: Lorenzoni Diesel Ltda Me. OBJETO: O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 25/2015, por mais 130
(cento e trinta) dias, nos termos do art .57, § 1°, inciso
III, da Lei n° 8.666/93.
O presente termo aditivo será revogado automaticamente
caso a nova licitação seja concluída em prazo inferior ao
da vigência deste termo. VIGÊNCIA: Fica prorrogado o
presente contrato a partir de 22/11/2016 até 31/03/2017.
AUTORIZAÇÃO: Processos Protocolado sob n°2386/2015,
4075/2016 e 4076/2016, São Dom. do Norte/ES, 22 de
Novembro de 2016.
José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal
Rosimary da Penha Gasparoni Comper
Secretaria Municipal de Saúde

ADITIVO AO CONTRATO 32/2016

AUTORIZAÇÃO: processo protocolado sob o n° 1568/2016
e 4221/2016, São Dom. do Norte/ES, 30 de Novembro de
2016.

José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal

ADITIVO AO CONTRATO 34/2016

Publicação Nº 67249

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 34/2016. CONTRATANTE: Município de São
Domingos do Norte. CONTRATADA: Edivaldo Soares
Queiroz. OBJETO: O presente termo de aditivo tem como
objeto a prorrogação do contrato nº 34/2016, por mais
181 (cento e oitenta e um) dias, nos termos do art .57, I,
da Lei 8.666/93.VIGÊNCIA: Fica prorrogado o presente
contrato a partir de 01/01/2017 até 30/06/2017. VALOR:
R$ 6.974,40 GLOBAL. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
A dotação orçamentaria a ser utilizado será do exercicio
de 2017,devendo ser indicada por apostilamento. AUTORIZAÇÃO: processo protocolado sob o n° 1568/2016 e
4225/2016, São Dom. do Norte/ES, 30 de Novembro de
2016.

Publicação Nº 67247

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2016. CONTRATANTE: Município de São
Domingos do Norte. CONTRATADA: Erica Duarte de Novaes. OBJETO: O presente termo de aditivo tem como
objeto a prorrogação do contrato nº 32/2016, por mais
181 (cento e oitenta e um) dias, nos termos do art .57, I,
da Lei 8.666/93.VIGÊNCIA: Fica prorrogado o presente
contrato a partir de 01/01/2017 até 30/06/2017. VALOR:
R$ 6.974,40 GLOBAL. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
A dotação orçamentaria a ser utilizado será do exercicio
de 2017,devendo ser indicada por apostilamento. AUTORIZAÇÃO: processo protocolado sob o n° 1568/2016 e
4222/2016, São Dom. do Norte/ES, 30 de Novembro de
2016.
José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal

ADITIVO AO CONTRATO 33/2016
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Publicação Nº 67248

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 33/2016. CONTRATANTE: Município de São
Domingos do Norte. CONTRATADA: Lorrana Salvador
Fernandes. OBJETO: O presente termo de aditivo tem
como objeto a prorrogação do contrato nº 33/2016, por
mais 181 (cento e oitenta e um) dias, nos termos do art
.57, I, da Lei 8.666/93.VIGÊNCIA: Fica prorrogado o presente contrato a partir de 01/01/2017 até 30/06/2017.
VALOR: R$ 6.974,40 GLOBAL. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A dotação orçamentaria a ser utilizado será do
exercicio de 2017,devendo ser indicada por apostilamento.

José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal

ADITIVO AO CONTRATO 35/2016

Publicação Nº 67250

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 35/2016. CONTRATANTE: Município de São
Domingos do Norte. CONTRATADA: Jair Fabio Pires de
Paula. OBJETO: O presente termo de aditivo tem como
objeto a prorrogação do contrato nº 35/2016, por mais
181 (cento e oitenta e um) dias, nos termos do art .57, I,
da Lei 8.666/93.VIGÊNCIA: Fica prorrogado o presente
contrato a partir de 01/01/2017 até 30/06/2017. VALOR:
R$ 6.960,00 GLOBAL. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
A dotação orçamentaria a ser utilizado será do exercicio
de 2017,devendo ser indicada por apostilamento. AUTORIZAÇÃO: processo protocolado sob o n° 1568/2016 e
4223/2016, São Dom. do Norte/ES, 30 de Novembro de
2016.
José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal

ADITIVO AO CONTRATO 36/2016

Publicação Nº 67251

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36/2016. CONTRATANTE: Município de São
Domingos do Norte. CONTRATADA: Alef Graça Rubia.
OBJETO: O presente termo de aditivo tem como objeto
www.diariomunicipal.es.gov.br
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a prorrogação do contrato nº 36/2016, por mais 181 (cento e oitenta e um) dias, nos termos do art .57, I, da Lei
8.666/93.VIGÊNCIA: Fica prorrogado o presente contrato a partir de 01/01/2017 até 30/06/2017. VALOR:
R$ 6.960,00 GLOBAL. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
A dotação orçamentaria a ser utilizado será do exercicio
de 2017,devendo ser indicada por apostilamento. AUTORIZAÇÃO: processo protocolado sob o n° 1568/2016 e
4224/2016, São Dom. do Norte/ES, 30 de Novembro de
2016.

José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal

ADITIVO AO CONTRATO 46/2016

Publicação Nº 67252

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2016. CONTRATANTE: Município de São Domingos do Norte. CONTRATADA: Poço Fundo Perfurações
Ltda Me. OBJETO: O presente termo aditivo tem como
objeto a prorrogação do prazo da vigência do contrato n°
46/2016 por mais 15 (quinze) dias, e o aumento quantitativo dos itens especificados em anexo, com base no art.
57, § 1°, IV c/c art. 65, §1° da Lei 8.666/93.
Fica retificado o artigo da contratação inicial, passando a
ser o art. 24, IV da Lei n° 8.666/93. VALOR: R$ 10.815,00
GLOBAL. VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo da vigência do contrato a partir de 23/11/2016 até 07/12/2016.
AUTORIZAÇÃO: Processo administrativo nº 3585/2016,
São Dom. do Norte/ES, 23 de Novembro de 2016.

José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal

ADITIVO AO CONTRATO 50/2015

ADITIVO AO CONTRATO 51/2015

O presente termo aditivo será revogado automaticamente
caso a nova licitação seja concluída em prazo inferior ao
da vigência deste termo. VÎGÊNCIA: Fica prorrogado o
presente contrato a partir de 01/01/2017 até 31/03/2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentaria a
ser utilizado será do exercicio de 2017, devendo ser indicada por apostilamento. AUTORIZAÇÃO: processo protocolado sob os n°s 2099/2015 e 4202/2016, São Dom. do
Norte/ES, 30 de Novembro de 2016.
José Geraldo Guidoni

Publicação Nº 67246

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 51/2015. CONTRATANTE: Município de São Domingos do Norte. CONTRATADA: Lorenzoni Diesel Ltda
Me. OBJETO: O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 51/2015, por mais 90
(noventa) dias, nos termos do art .57, § 1°, inciso III, da
Lei 8.666/93.
O presente termo aditivo será revogado automaticamente
caso a nova licitação seja concluída em prazo inferior ao
da vigência deste termo. VÎGÊNCIA: Fica prorrogado o
presente contrato a partir de 01/01/2017 até 31/03/2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentaria a
ser utilizado será do exercicio de 2017, devendo ser indicada por apostilamento. AUTORIZAÇÃO: processo protocolado sob os n°s 2099/2015 e 4203/2016, São Dom. do
Norte/ES, 30 de Novembro de 2016.
José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal

CONTRATO 22/2016- FMS

Publicação Nº 67253

RESUMO DO CONTRATO 22/2016. CONTRATANTE:
Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte.
CONTRATADA: Dubai Comercio e Serviços Eireli. OBJETO: Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes com montagem e instalação nas salas do PSF “Rubens
Rangel” no município de São Domingos do Norte, conforme o Anexo I de o Termo de Referência. VIGÊNCIA:
31/12/2016. VALOR: R$ 6.108,50 Global. RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS: Ficha: 00037- 12040001- Equipamentos e Material Permanente ( 008010.1030100151.0
11.44905200000.12040001 ). AUTORIZAÇÃO: Pregão
Presencial no 09/2016, São Dom. do Norte/ES, 16 de Novembro de 2016.

Publicação Nº 67245

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 50/2015. CONTRATANTE: Município de São Domingos do Norte. CONTRATADA: Auto Center Wagner Eireli
- Me. OBJETO: O presente termo de aditivo tem como
objeto a prorrogação do contrato nº 50/2015, por mais 90
(noventa) dias, nos termos do art .57, § 1°, inciso III, da
Lei 8.666/93.

Prefeito Municipal

Página 73

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

PARALISAÇÃO AO CONTRATO N° 12/2016

Publicação Nº 67258

ORDEM DE PARALISAÇÃO CONTRATUAL
Nº 03/2016
Referente à contratação de empresa especializada para
execução indireta de obra por regime de empreitada por
preço global relativas à construção da Creche Escola “Vovó
Zezé”.
1. REFERÊNCIA
1.1. Processo Administrativo nº 4905/2015
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1.2. Concorrência n° 02/2015

Página 74

I - Roque Siqueira Gomes (Presidente - representante da
ASSEPLAN);

1.3. Contrato nº 12/2016
1.4. Valor do Contrato: R$ 1.766.191,64 (hum milhão e
setecentos e sessenta e seis mil e cento e noventa e um
reais e sessenta e quatro centavos).
1.5. Contratada: Cmil Construção e Manutenção Industrial
Ltda

II - Alexsandro Lima Batista Santos (representante do Setor de Patrimônio);

III - Ricardo Scaramussa Chagas (representante da SEMAG)

1.6. Prazo Contratual Inicial: 365 dias
1.7. Prazo Contratual aditivado: 0
1.8. Prazo Contratual Vigente: 365 dias
1.9. Dias decorridos do contrato: 93 dias
1.10. Prazo Inicial da Execução da Obra: 10 meses

§1° Os trabalhos da comissão a que alude este artigo serão iniciados imediatamente.

1.11. Prazo aditivado da Execução da Obra: 0
1.12. Prazo vigente da Execução da Obra: 10 meses
1.13.Dias decorridos da Execução da Obra: 92 dias
1.10. Fiscal/Gestor do Contrato: Fernanda Ribon Rubin

Pela presente Ordem de Paralisação Contratual, autorizo a
Contratada supracitada a paralisar a prestação de serviços
do objeto do contrato acima epigrafado, na data de recebimento pela contratada desta ordem. O prazo de paralisação será até o dia 20/02/2017 (90 dias).

São Domingos do Norte-ES, 23 de Novembro de 2016.

§2° Ao final da realização do inventário, será encaminhado
relatório com o levantamento patrimonial ao Gabinete do
Prefeito.

§3° Para fiel cumprimento desta Portaria, a comissão poderá requerer e realizar quaisquer diligências que julgar
pertinentes à CEAQ, devendo comunicar qualquer fato impeditivo de suas atribuições ao Prefeito Municipal.

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

Publique-se e Cumpra-se.
José Geraldo Guidoni
São Domingos do Norte, 7 de Dezembro de 2016.

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 7118, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016

Publicação Nº 67289

JOSE GERALDO GUIDONI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 7.118 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016.

Nomeia comissão de inventário dos bens públicos
da Cooperativa dos Aquicultores do Espírito Santo
(CEAQ) e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o processo nº 4294/2016;

R E S O L V E:

Art. 1º Fica nomeada a comissão de inventário dos bens
públicos da Cooperativa dos Aquicultores do Espírito Santo
(CEAQ) a ser composta pelos seguintes membros:

www.diariomunicipal.es.gov.br

08/12/2016 (Quinta-feira)

DOM/ES - Edição N° 652

Página 75

São Gabriel da Palha
Prefeitura
PORTARIA Nº 1.184/2016- CONCEDE GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE

PORTARIA Nº 1.185/2016- CONCEDE GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE

PORTARIA Nº 1.184/2016

PORTARIA Nº 1.185/2016

CONCEDE GRATIFICAÇÃO – ASSIDUIDADE

CONCEDE GRATIFICAÇÃO – ASSIDUIDADE

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

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 8585/2015
de 30/12/2015,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 8585/2015
de 30/12/2015,

R E S O L V E:

R E S O L V E:

Art. 1.º - CONCEDER ao Servidor ADILSON ARPINI, Matrícula 05, Agente de Arrecadação, Carreira VI, Classe “K”,
a 2ª (segunda) gratificação – assiduidade, referente ao
período 02/08/2000 a 27/03/2014, fazendo jus a perceber
mais 25% (vinte e cinco por cento) sobre seus vencimentos, a partir de 18 de outubro de 2016, conforme estabelece o Artigo 2º, da Lei Complementar n º 49/2016, de
13/10/2016.

Art. 1.º - CONCEDER à Servidora SANDRA REGINA GRIGOLETO BELINASSI, Matrícula 422, Auxiliar de Enfermagem, Carreira III, Classe “M”, a 2ª (segunda) gratificação – assiduidade, referente ao período 13/08/1990 a
12/08/2000, fazendo jus a perceber mais 25% (vinte e
cinco por cento) sobre seus vencimentos, a partir de 18 de
outubro de 2016, conforme estabelece o Artigo 2º, da Lei
Complementar n º 49/2016, de 13/10/2016.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 18 de outubro
de 2016.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 18 de outubro
de 2016.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Publicação Nº 67339

Publicação Nº 67341

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha ES, em 06 de dezembro de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha ES, em 06 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

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

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

VALDECIR PINTO CEZAR

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

Secretário Municipal de Administração Interino
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PORTARIA Nº 1.186/2016- CONCEDE GRATIFICAÇÃO- ASSIDUIDADE

Publicação Nº 67340

Página 76

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 18 de outubro
de 2016.

PORTARIA Nº 1.186/2016
CONCEDE GRATIFICAÇÃO – ASSIDUIDADE

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 8585/2015
de 30/12/2015,

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha ES, em 06 de dezembro de 2016.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

R E S O L V E:

Prefeito Municipal

Art. 1.º - CONCEDER ao Servidor EDVALDO SOARES SILVA, Matrícula 122, Almoxarife, Carreira V, Classe “G”, a
2ª (segunda) gratificação – assiduidade, referente ao período 01/08/1990 a 05/01/2001, fazendo jus a perceber
mais 25% (vinte e cinco por cento) sobre seus vencimentos, a partir de 18 de outubro de 2016, conforme estabelece o Artigo 2º, da Lei Complementar n º 49/2016, de
13/10/2016.

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo.
VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

Câmara Municipal
PORTARIA Nº 97/2016

Publicação Nº 67384

PORTARIA Nº. 097, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

DESIGNA VEREADORES

Everaldo José dos Reis
Presidente

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da
Palha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,

Ricardo Leandro Mauri
1º Secretário

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, o Vereador, BRAZ MONFERDINE
para viagem a vitória com a finalidade de solicitar recursos
financeiros via Emenda Parlamentar em favor do Município
de São Gabriel da Palha-ES, no dia 15 de dezembro de
2016.
Art. 2º O Vereador após a viagem apresentar no prazo de
três dias úteis após o retorno:
I – Atestado ou declaração que comprove a presença ao
local que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme a solicitação prévia da diária;
II - Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas
durante o período de afastamento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.

PORTARIA Nº 98/2016

Publicação Nº 67385

PORTARIA Nº. 098, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.
DESIGNA VEREADORES
O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da
Palha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, os Vereadores, LEOMAR JACOBSEN
EBERMANN, , RICARDO LEANDRO MAURI e SEBASTIÃO JACOMO CELLERI, para comigo participar da 8ª
Sessão Especial com os vereadores Capixabas, no dia 16

www.diariomunicipal.es.gov.br

08/12/2016 (Quinta-feira)

DOM/ES - Edição N° 652

de novembro de 2016, na Assembleia Legislativa em Vitória-ES,
Art. 2º Os Vereadores após a viagem apresentarem no
prazo de três dias úteis após o retorno:
I – Atestado ou declaração que comprove a presença ao
local que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme a solicitação prévia da diária;
II - Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas
durante o período de afastamento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Art. 1º DESIGNAR, os Servidores, ALDIVINO ANTUNES
PINTO, RENATO TIMM SIQUEIRA E FERNANDO ZEFERINO PEREIRA para participar do V Seminário Regional de Previdência promovido pela (Associação Capixaba dos Instituto de Previdência), a realizar-se-á nos
dias 12 e 13 de dezembro de 2016, em Iriri – Anchieta -ES.
Art. 2º Fica responsável pela condução do veiculo desta
Câmara Municipal o Servidor Fernando Zeferino Pereira.
Art. 3º Os Servidores após a viagem apresentarão no
prazo de três dias úteis após o retorno:
I – Atestado ou declaração que comprove a presença ao
local que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme a solicitação prévia da diária;
II - Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas
durante o período de afastamento.

Everaldo José dos Reis
Presidente

Parágrafo único. A omissão na apresentação da documentação ou do relatório de que trata este artigo implicará o
desconto, em folha de pagamento, do valor recebido.

Ricardo Leandro Mauri
1º Secretário

PORTARIA Nº 99/2016
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.

Publicação Nº 67386

PORTARIA Nº 099, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

DESIGNA SERVIDORES

Everaldo José dos Reis

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da
Palha do Estado do Espírito Santo, usando de atribuições
legais,

Presidente
Ricardo Leandro Mauri

RESOLVE:

1º Secretário

São José do Calçado
Câmara Municipal
DESPACHO DO PRESIDENTE AO REQUERIMENTO DO
JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Publicação Nº 67363

Considerando que no dia 10/10/2016 este Presidente encaminhou o referido requerimento para sessão ordinária
desta Casa para análise.

Despacho
Considerando Requerimento do Sr. José Carlos de
Almeida, que visa anular o Decreto Legislativo nº.
758/2012, onde solicitou a anulação do referido decreto legislativo, bem como de todo o processo da Comissão
Processante instituída pela resolução 318/2012, que apurou irregularidades na gestão pública do ex-prefeito José
Carlos de Almeida;

Considerando que por unanimidade dos vereadores, ficou
decidido que o referido requerimento seria encaminhado
para as Comissões Permanentes de Justiça e Finanças,
para análise e parecer.
Considerando que as Comissões Permanentes de Justiça e
Finanças desta Egrégia Casa de Leis se manifestarão pela
inconstitucionalidade e ilegalidade do referido requerimento, e ainda, que o mesmo visa ferir o ato jurídico perfeito
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e a segurança jurídica, opinando ambas as comissões pelo
arquivamento.
Considerando os artigos 44, § único e 51, alínea ‘d’ ambos
dos regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis.
Determino que a referida matéria seja arquivada, com
base nos pareceres das Comissões Permanentes de Justiça e Finanças, onde afirmaram ser o requerimento apresentado pelo ex-prefeito o Sr. José Carlos de Almeida inconstitucional e ilegal, pois o mesmo visa a ferir ato
jurídico perfeito e a segurança jurídica.
Determino ainda que a referida decisão seja publicada no
Jornal A Ordem, sitio da Câmara, no intuito de dar maior
publicidade a mesma.
São José do Calçado, 30 de novembro de 2016.
Bendito Borges de Souza
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 352, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.
O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal
de São José do Calçado, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando o preconizado pela alínea “a” do inciso III
do artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
São José do Calçado; e
Considerando que o dia 15 de novembro (terça-feira) é
feriado nacional da Proclamação da República e acompanhando o Decreto nº 5.141/2016 do Poder Executivo
que decretou ponto facultativo no dia 14/11/2016 (segunda-feira) nas repartições públicas municipais;
RESOLVE:
Art. 1°. Decretar ponto facultativo no dia 14/11/2016
(segunda-feira), em face ao feriado nacional da Proclamação da República dia 15/11/2016 (terça-feira).
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
São José do Calçado, 11 de novembro de 2016.

PORTARIAS 354 E LEIS 1990 A 1992

Benedito Borges de Souza

Publicação Nº 67362

Presidente da CMSJC

PORTARIA Nº 351, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016.
O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal
de São José do Calçado, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando o preconizado pela alínea “a” do inciso III
do artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
São José do Calçado; e
Considerando que o dia 28 de outubro comemora-se o
dia do servidor público e que, este ano, a referida data
recairá em uma sexta-feira e tendo em vista a importância
da continuidade dos serviços públicos; e acompanhando o
Decreto nº 5.132/2016 do Poder Executivo que transferiu para segunda-feira dia 31/10/2016 a comemoração
do dia do Servidor Público Municipal, e em face ao feriado
nacional do dia de finados 02/11/2016 (quarta-feira) decretou ponto facultativo no dia 01/11/2016 (terça-feira)
nas repartições públicas municipais;
RESOLVE:
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PORTARIA Nº 353, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.
Concede Férias Regulamentares.
O Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado,
no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1°. Conceder férias regulamentares a Servidora Efetiva Srª Edinalva Dias de Carvalho, que ocupa o cargo de
Assessora de Gabinete deste Poder Legislativo, referente
ao período aquisitivo de 2015/2016, que serão usufruídas no período de 16/11/2016 a 15/12/2016, devido
às mesmas terem sido concedidas através da Portaria nº
342 de 18 de julho de 2016 e suspensas pela Portaria nº
346 de 01 de agosto/2016.

Art. 1°. Transferir para o dia 31/10/2016 (segunda-feira) a comemoração do dia do Servidor Público Municipal
e Decretar ponto facultativo no dia 01/11/2016 (terça-feira), em face ao feriado nacional do dia de finados
02/11/2016 (quarta-feira).

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

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
São José do Calçado, 27 de outubro de 2016.

blicação.

Gabinete da Presidência, 11 de novembro 2016.

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

Benedito Borges de Souza

Benedito Borges de Souza

Presidente da CMSJC

Presidente da CMSJC
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São Roque do Canaã
Prefeitura
PORTARIA N.º 050/2016

Publicação Nº 67360

PORTARIA Nº 050/2016
DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE LICENÇA A SERVIDOR.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS de São Roque do Canaã, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais, e considerando:
a) a Lei 564/2009, Seção VI, Subseção I; e

concedida a servidora SANDRA CASSANI FERREIRA,
através da Portaria n.º 043/2016, sob a égide dos dispositivos da Lei 564/2009.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 08 de dezembro de 2016.
São Roque do Canaã – ES, 07 de Dezembro de 2016.

b) a comunicação de decisão, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

MARIA MADALENA BARATELLA
Sec. Municipal de Administração e Finanças.

RESOLVE:
Art. 1º - Revogar a licença para tratamento de saúde,
concedida a servidora MARIA APARECIDA ALVES DA
SILVA, através da Portaria n.º 038/2016, sob a égide dos
dispositivos da Lei 564/2009.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 06 de dezembro de 2016.
São Roque do Canaã – ES, 05 de Dezembro de 2016.
MARIA MADALENA BARATELLA
Sec. Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA N.º 051/2016

PORTARIA N.º 474/2016

Publicação Nº 67310

PORTARIA Nº 474/2016
DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 57, incisos VIII da Lei Orgânica Municipal e considerando:
a) a Portaria nº 378, de 16 de novembro de 2016; e
RESOLVE:

Publicação Nº 67361

PORTARIA Nº 051/2016
DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE LICENÇA A SERVIDOR.

Art. 1º - Fica suspenso o gozo de férias da servidora
FRANCIELI DOMINGOS DA VITÓRIA LUCHI, no período de 05/12/2016 a 14/12//2017.
Parágrafo Único - O gozo das férias relativas ao período
de que trata o caput deste artigo, dar-se-á a partir do dia

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS de São Roque do Canaã, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais, e considerando:

21/12/2016 a 30/12/2016.

a) a Lei 564/2009, Seção VI, Subseção I; e

cação, produzindo seus efeitos a partir de 05 de dezembro

b) a comunicação de decisão, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publide 2016.
Gabinete do Prefeito, 06 de Dezembro de 2016.

RESOLVE:
MARCOS GERALDO GUERRA
Art. 1º - Revogar a licença para tratamento de saúde,

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 3082/2016
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Publicação Nº 67352

DECRETO Nº 3082/2016
APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA
SED Nº 002/2016 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica
Municipal; e considerando:
a) o conteúdo do processo administrativo protocolizado sob nº
002544/2016,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa SED nº 002/2016, de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, que dispõe sobre procedimentos para
execução do transporte escolar na rede pública municipal de São Roque do Canaã-ES, que
segue anexa como parte integrante do presente decreto.
Art. 2º - Caberá à unidade responsável a divulgação da Instrução Normativa
ora aprovada.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 07 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SED Nº 002/2016
“DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS PARA
EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO
ROQUE DO CANAÃ-ES”.
Versão:
Aprovação em:
Ato de aprovação:
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação (SME).
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º.
Estabelecer normas e procedimentos a serem adotados no transporte escolar
fornecido aos alunos da rede pública municipal de ensino do Município de São Roque do
Canaã.
CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 2º.
Abrange diretamente a Secretaria Municipal de Educação juntamente com os
estabelecimentos de ensino da rede pública de São Roque do Canaã – ES e indiretamente as
demais unidades administrativa do Poder Executivo.
Parágrafo Único. Durante o período em que o município tornar-se adeso ao Programa
Estadual de Transporte Escolar – PETE, o transporte estadual obedecerá às normas e
critérios contidos nesta instrução normativa.
CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS
Art. 4º.
Os aspectos relevantes para fins desta Instrução Normativa – IN são assim
conceituados:
I – Atestado de frequência da prestação de serviço do transporte escolar: Documento
emitido mensalmente pelos estabelecimentos de ensino atestando a frequência da prestação
do serviço do transporte escolar, entregue ao Setor de Transporte Escolar, o qual será tomado
como base para efetuar o pagamento;
II – Condutor: Pessoa devidamente habilitada responsável por conduzir adequadamente o
veículo prestador do serviço de transporte escolar;
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III – Estabelecimento de Ensino: Unidades Escolares mantidas pelo Poder Público
Municipal em que se desenvolvem atividades ligadas ao ensino;
IV – Frota Própria: Conjunto de veículos que compõem o patrimônio municipal, utilizados
para prestar serviços destinados ao transporte escolar de alunos matriculados na rede pública
de ensino;
V – Frota Terceirizada: Conjunto de veículos pertencentes a terceiros, contratados através
de processos licitatórios, destinados exclusivamente à prestação de serviços de transporte
escolar dos alunos matriculados na rede pública municipal de ensino;
VI – Laudo de Vistoria Técnica: Relatório emitido pelo Setor de Transporte Escolar antes
da contratação da frota terceirizada, atestando os critérios solicitados no edital correlação aos
veículos apresentados;
VII – Monitor: Pessoa devidamente credenciada pelo DETRAN/ES para acompanhar os
alunos dentro do veículo escolar durante a execução da rota;
VIII – Relatório de Frequência: Documento emitido mensalmente pelo Setor de Transporte
Escolar a partir dos atestados de frequência da prestação de serviço elaborado pelos
estabelecimentos de ensino, que é encaminhado para liquidação das despesas;
IX – Relatório de Fiscalização: Relatório emitido pelo Setor de Transporte Escolar quando
houver fiscalização “in loco”, com o intuito de relatar a qualidade dos serviços contratados,
assim como, o estado de conservação dos veículos prestadores de serviço de transporte
escolar;
X – Rotas: Caminho fixo, pré-determinado pela Secretaria Municipal de Educação através
do Setor de Transporte Escolar, que é percorrido pelo veículo que presta serviço de
transporte aos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino;
XI – Transporte Escolar: Transporte de alunos, sejam por meio da utilização de frota
própria ou terceirizada, de um determinado ponto de origem, normalmente próximos as
residências até o estabelecimento de ensino em que o aluno se encontra devidamente
matriculado e vice-versa.
CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 5º.

Da Secretaria Municipal de Educação (SME):

I – Cumprir e fazer cumprir esta Instrução Normativa no âmbito de todas as unidades
subordinadas a secretaria;
II – Gerenciar e fiscalizar todos os procedimentos inerentes ao transporte escolar próprio e
terceirizado;
III – Ouvir e atender prontamente as queixas e reclamações de pais, alunos e munícipes
ficando responsável de buscar as soluções cabíveis mantendo o Secretário Municipal de
Educação informado do fato;
IV- Emitir parecer sobre o Laudo de Vistoria , quando houver a contração de terceiros para
prestação de serviços de transporte escolar, conforme (anexo III).
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Parágrafo Único: Caso o Município faça adesão ao Programa Estadual de Transporte Escolar
– PETE, será de responsabilidade da SME elaborar o plano de trabalho para captação de
recursos, junto ao governo estadual, garantindo a oferta do transporte escolar aos alunos da
rede estadual de ensino.
Art. 6º.

Do setor de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação:

I – Realizar fiscalizações periódicas “in loco” a fim de verificar a qualidade dos serviços de
transporte escolar prestados pelo município ou por contratados e o estado de conservação dos
veículos utilizados no transporte escolar, bem como as informações sobre os discos de
registro da rota e velocidade - "tacógrafo" e demais documentos do veículo, do condutor e do
monitor, emitindo para tanto Relatório de Fiscalização (anexo V)
II – Emitir o Relatório de Frequência Transporte Escolar – Prestação de serviço (anexo IV)
III – Emitir o Laudo de Vistoria Técnica (anexo II) sempre que for firmado contrato com
terceiros para prestação de serviços de transporte escolar.
Art. 7º.

Dos Estabelecimentos de Ensino:

I – Orientar e informar aos alunos e responsáveis sobre os critérios para utilização do
transporte escolar e as normas contidas neste ato normativo;
II – Garantir que os Coordenadores de Turno acompanhem o embarque e o desembarque dos
alunos no veículo escolar e mantenham contato constante com os condutores e monitores do
transporte escolar, a fim de verificar a conduta dos alunos e a execução da rota;
III – Providenciar e fornecer a identificação dos alunos usuários do transporte escolar,
mantendo relação atualizada por rota ao Setor de Transporte Escolar;
IV – Atestar a prestação dos serviços de transporte escolar no último dia letivo de cada mês,
emitindo para tanto, o atestado de frequência da prestação de serviço do transporte escolar
(anexo I) e encaminhá-lo ao Setor de Transporte Escolar até o 2º dia útil de cada mês.
Art. 8º.

Da Controladoria Municipal como Unidade Central de Controle Interno:

I – Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da IN, em especial no que tange a
identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;
II – Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle
inerentes ao sistema de contabilidade, propondo alteração na IN para aprimoramento dos
controles.
CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS
SEÇÃO I
DOS CRITERIOS PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
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Art. 9º.
Os critérios preestabelecidos que garantem o direito à utilização do transporte
escolar aos alunos são definidos a seguir:
I – Estar devidamente matriculado no estabelecimento de ensino da rede pública municipal de
ensino;
II – Residir na zona rural a uma distância igual ou superior a três quilômetros do
estabelecimento de ensino na qual está matriculado ou de acordo com a área de abrangência
geográfica definida pela SME;
SEÇÃO II
DAS SOLICITAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA DEFINIÇÃO DAS
ROTAS
Art. 10. O Setor de Transporte Escolar efetuará análise dos dados fornecidos pelos
estabelecimentos de ensino e promoverá a identificação das necessidades de cada aluno,
tomando as providências cabíveis para prestar atendimento satisfatório, observando critérios
de viabilidade, economicidade, praticidade e eficiência, garantindo o acesso dos alunos ao
estabelecimento de ensino de forma adequada.
Art. 11. Atendido o disposto no artigo anterior, o Setor de Transporte Escolar definirá as
rotas de tráfego dos veículos escolares das frotas própria e terceirizada.
Art. 12. As rotas sempre serão formadas por linhas-troncos. Para contemplação de
“conexões” será necessário estudo in loco, onde serão observados: condições da via de acesso,
distância mínima de três quilômetros da linha tronco; local para manobra do veículo que
atende a linha-tronco.
SEÇÃO III
DA UTILIZAÇÃO DE FROTA PRÓPRIA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR
Art. 13. Serão utilizados veículos da frota municipal para prestação do serviço de
transporte escolar nas rotas estabelecidas pela SME junto ao Setor de Transporte Escolar.
Art. 14. Os veículos e seus condutores deverão seguir as exigências legais pertinentes ao
transporte escolar bem como atender todas as regras estabelecidas nesta instrução normativa.
Art. 15. Caberá ao Setor de Transporte Escolar gerir o transporte escolar quando da oferta
com frota própria, efetuando os mesmos procedimentos de controle realizados nos veículos da
frota contratada de que trata a seção seguinte.
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SEÇÃO VI
DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO TERCEIRIZADO DO TRANSPORTE
ESCOLAR
Art. 16. A SME solicitará a contratação do serviço de transporte escolar para os alunos
matriculados nos estabelecimentos de ensino, por meio de processos devidamente
protocolados.
Parágrafo único. A solicitação deverá contemplar:
I - Os tipos de veículos, de acordo com o quantitativo de alunos definido por rota;
II - A definição das rotas que necessitam de acompanhamento de monitor;
III - A definição dos critérios a serem avaliados na vistoria técnica dos veículos da empresa
vencedora do procedimento licitatório;
VI - A relação dos documentos a serem exigidos das empresas participantes e/ou vencedoras
dos procedimentos licitatórios;
Art. 17. O transporte escolar será realizado apenas por veículos coletivos, tais como:
ônibus, micro-ônibus, vans e/ou Kombi, de acordo com a legislação, observando as
especificidades de cada rota.
Art. 18. A contratação de prestação de serviços para o transporte escolar terceirizado darse-á através de processo licitatório de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Lei nº. 10.520/02.
Art. 19. A contratação desta prestação de serviços obedecerá ao calendário letivo da rede
municipal do ano em vigência, compreendido entre os meses de fevereiro a dezembro.
Art. 20. Definidas as empresas vencedoras no processo de contratação do serviço de
transporte escolar e autorizada a contratação das mesmas, a solicitação de início dos serviços
se dará através de ordem inicial para a prestação de serviços.
SEÇÃO V
DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Art. 21. O Setor de Transporte Escolar realizará ao menos duas diligencias a cada
estabelecimento de ensino por ano letivo a fim de fiscalizar a prestação de serviços de
transporte prestados por frota própria ou por contratado, emitindo para tanto Relatório de
Fiscalização (anexo V) por veiculo fiscalizado.
Art. 22.

Havendo a ocorrência da situação análoga aos requisitos da contratação ou que
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possa colocar em risco a segurança do transporte dos alunos os responsáveis pela fiscalização
deverão comunicá-la imediatamente o Secretário Municipal de Educação através do Relatório
de Fiscalização.
§ 1º. Nos casos de constatação pelos agentes de fiscalização de eminente risco a segurança
dos alunos, estes determinarão paralisação imediata do veiculo e informarão a interrupção do
serviço de transporte ao diretor do estabelecimento de ensino que providenciará junto à
Secretaria Municipal de Educação, transporte auxiliar para os alunos afetados.
§ 2º. Nos casos que a interrupção dos serviços for motivada por irregularidades ou
inconformidade cometidas pelos prestadores terceirizados, a Secretaria Municipal de
Educação deverá acioná-los administrativamente para que ressarçam os custos gerados por
esta paralização.
Art. 23. Os estabelecimentos de ensino deverão comunicar ao setor de transporte da
secretaria municipal de educação quaisquer irregularidades que venham a ter ciência inerente
a prestação de serviço de transporte escolar, independente se for fornecido por frota própria
ou terceirizado.
Art. 24. Os estabelecimentos de ensino deverão informar ao Setor de Transporte Escolar,
quando for de seu conhecimento ocorrências, que venha acontecer durante o deslocamento do
veículo no percurso da rota, a fim de que esta possa adotar as medidas cabíveis para sanar o
problema.
Art. 25. Os estabelecimentos de ensino deverão, ainda, monitorar se o trabalho dos
motoristas está sendo realizado com qualidade, responsabilidade e em obediência ao disposto
nesta Instrução Normativa.
CAPÍTULO VII
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 26. Esta IN deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou
técnicos assim o exigirem, a fim de manter o processo de melhoria contínua dos serviços
públicos.
Art. 27. Dúvidas e/ou omissões geradas por esta IN deverão ser solucionadas junto à
Controladoria Municipal e à Secretaria Municipal de Educação, observando que,
recomendações não mencionadas neste ato normativo deverão obedecer às legislações acima
citadas.
Art. 28.

Integram esta IN os seguintes anexos:

I – Atestado de frequência da prestação de serviço do transporte escolar;
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II – Laudo de Vistoria Técnica;
III- Parecer Sobre o Laudo de Vistoria Técnica.
IV – Relatório de Frequência;
V – Relatório de Fiscalização;
Art. 29. Caberá a Secretaria Municipal de Educação e à Controladoria Municipal orientar,
cumprir e fazer cumprir as orientações contidas nesta IN.
Art. 30. Os procedimentos estabelecidos nesta IN entrarão em vigor a partir de sua
aprovação e publicação.

São Roque do Canaã-ES, ____ de Dezembro de 2016.

CARLA GIANI ARRIGONI FORMENTINI
Secretária Municipal de Educação
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ANEXO I
Atestado de frequência da prestação de serviço do transporte escolar
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ANEXO I (CONTINUAÇÃO)
Atestado de frequência da prestação de serviço do transporte escolar
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ANEXO I (CONTINUAÇÃO)
Atestado de frequência da prestação de serviço do transporte escolar
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ANEXO II
Laudo de Vistoria Técnica
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ANEXO II (CONTINUAÇÃO)
Laudo de Vistoria Técnica
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ANEXO II (CONTINUAÇÃO)
Laudo de Vistoria Técnica
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ANEXO II (CONTINUAÇÃO)
Laudo de Vistoria Técnica
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ANEXO II (CONTINUAÇÃO)
Laudo de Vistoria Técnica
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ANEXO III
Laudo de Vistoria Técnica
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ANEXO IV
Relatório de Frequência
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ANEXO V
Relatório de Fiscalização
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Publicação Nº 67353

DECRETO Nº 3083/2016
APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA
SAS Nº 001/2016 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica
Municipal; e considerando:
a) o conteúdo do processo administrativo protocolizado sob nº
002496/2016,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa SAS nº 001/2016, de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, que dispõe sobre orientações
e procedimentos para concessão de benefícios e prestação de serviços no âmbito da proteção
social básica, que segue anexa como parte integrante do presente decreto.
Art. 2º - Caberá à unidade responsável a divulgação da Instrução Normativa
ora aprovada.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 07 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SAS Nº 001/2016
“DISPÕE
SOBRE
ORIENTAÇÕES
E
PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA”.
Versão: 01
Aprovação em:
Ato de aprovação:
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º. Dispõe sobre os procedimentos para concessão de benefícios e prestação de serviços
no âmbito da proteção social básica.
CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 2º. Abrange todos os setores pertencentes à Secretaria Municipal de Assistência Social
do Poder Executivo do Município de São Roque do Canaã - ES
CAPÍTULO III
DO CONCEITO
Art. 3º. Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:
I - Benefício de prestação continuada - BPC: benefício individual, não vitalício e
intransferível, que assegura a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65
(sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com
impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas. Em ambos os casos, devem comprovar
não possuir meios de garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido por sua família. A renda
mensal familiar per capita deve ser inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente;
II – Busca ativa: estratégia para levar o Estado ao cidadão, sem esperar que as pessoas em
situação de vulnerabilidade social cheguem até o poder público;
III - Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único ou
cadÚnico: instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias
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brasileiras de baixa renda, obrigatoriamente utilizado para a seleção de beneficiários e
integração de programas sociais do Governo Federal voltados ao atendimento desse público;
IV – Centro de Referência da Assistência Social - CRAS: unidade pública estatal
descentralizada da Política Nacional de Assistência Social - PNAS;
V – Famílias de baixa renda: famílias com renda familiar mensal per capita de até meio
salário mínimo, não podendo ultrapassar 03 (três) salários mínimo.
VI – Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS: lei que disciplina sobre a organização da
assistência social no âmbito federal;
VII – Política Nacional de Assistência Social - PNAS: política que, junto com as políticas
setoriais, considera as desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à garantia
dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender à sociedade e à universalização
dos direitos sociais;
VIII – Programa Bolsa Família - PBF: integra o Plano Brasil Sem Miséria e foi criado pelo
Governo Federal, sendo um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias
em situação de pobreza e de extrema pobreza e está baseado na garantia de renda, inclusão
produtiva e no acesso aos serviços públicos.
IX – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC:
executado pela União, com a finalidade de ampliar a oferta de educação profissional e
tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira.
Reúne iniciativas de oferta de qualificação sócio-profissional (parceria com o Ministério da
Educação - MEC) e intermediação de mão-de-obra (parceria Ministério do Trabalho e
Emprego - MTE, por meio do Sistema Nacional de Emprego - SINE), que visam à colocação
dos beneficiários em postos de emprego com carteira de trabalho e previdência assinada, além
do apoio a micro empreendedores e as cooperativas de economia solidária;
X – Proteção Social Básica - PSB: nível de proteção, estabelecido pela política nacional de
assistência social, que objetiva a prevenção de situações de risco por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários. Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da
pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de
vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre
outras);
XI – Rede Sócio-assistencial: conjunto integrado de iniciativas públicas e da sociedade, que
ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação entre
todas estas unidades de provisão de proteção social, sob a hierarquia de básica e especial e
ainda por níveis de complexidade;
XII – Referência: a referência compreende o encaminhamento, feito pelo CRAS, a qualquer
serviço socioassistencial ou para outra política setorial no seu território de abrangência:
XIII – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV: serviço realizado
em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos
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seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com
famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Organiza-se de forma a ampliar
trocas culturais e vivências,
XIV – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF: trabalho de caráter
continuado que visa o fortalecimento da função de proteção das famílias, prevenindo a ruptura
de laços, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida. Dentre seus objetivos, destacam-se o fortalecimento da função protetiva da
família; a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários; a promoção de ganhos
sociais e materiais às famílias; a promoção do acesso a benefícios, programas de transferência
de renda e serviços socioassistenciais; e o apoio a famílias que possuem, dentre seus
membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos
de escuta e troca de vivências familiares. É o principal serviço desenvolvido no CRAS e
acontece atualmente em articulação com o SCFV possibilitando a operacionalização e
organização do atendimento e/ou acompanhamento das famílias dos usuários inseridos nesses
serviços. Dessa forma a execução do SCFV viabiliza identificação de elementos que
subsidiem o desenvolvimento realizado com as famílias no âmbito do PAIF;
XV – Sistema de Garantia de Direitos - SGD: é a articulação e a integração das instituições
públicas e da sociedade civil, com o objetivo de aplicar os instrumentos normativos e os
existentes para garantir os direitos, seja na esfera estadual, federal, distrital ou municipal. É
formado por três eixos: promoção, controle e defesa e envolve vários órgãos e instituições do
poder público e da sociedade civil, como Poder Judiciário, Ministério Público, delegacias,
hospitais, abrigos, fundações e vários outros;
XVI – Sistema Único de Assistência Social - SUAS: sistema público que organiza, de forma
descentralizada, os serviços sócio-assistenciais no Brasil, com um modelo de gestão
participativa;
XVII – Vulnerabilidade Social: refere-se à 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 de desproteção, exclusão, conflitos,
discriminação, abandono, apartação, confinamento, isolamento, violência 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.
CAPÍTULO IV
DA BASE LEGAL
Art. 4º. A presente instrução normativa tem como base legal os dispositivos contidos na
Constituição Federal; Lei do SUAS n°. 12.435/11; Resoluções nº. 18 e 33 do Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS; Portaria da Gestão do Cadastro Único nº. 177/2011;
Lei nº. 10.836/2004 - Programa Bolsa Família; Lei nº. 12.513/2011 - PRONATEC; Resolução
nº. 109/2009 do CNAS - Tipificação Nacional de Serviços Socio-assistenciais; Lei nº.
12.852/2013 - Estatuto Nacional da Juventude, Lei nº. 8.742/93 - LOAS; Lei nº. 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente e Política Nacional da Assistência Social - PNAS.
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CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 5º. Da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS
I - Orientar os serviços da PSB quanto à execução desta instrução normativa, supervisionando
sua aplicação;
II - Promover a divulgação e implementação desta instrução normativa;
III - Realizar a atualização da presente instrução normativa, conforme mudanças que
ocorrerem sobre a legislação que a subsidia;
IV - Apoiar e subsidiar tecnicamente o CMAS;
V - Receber e disseminar as orientações prestadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome - MDS;
VI - Incentivar a formação e ampliação de corpos técnicos especializados e capacitados,
permitindo acesso ao conhecimento de modo a potencializar sua capacidade de intervenção e
acesso aos recursos disponibilizados pelos programas da PNAS;
VII - Realizar a capacitação continuada dos profissionais do SUAS.
Art. 6º. Das Coordenadorias pertencentes a SMAS:
I – Alertar o Secretário Municipal da Secretaria de Assistência Social sobre alterações que se
fizerem necessárias nas rotinas de trabalho;
II – Manter esta instrução normativa à disposição de todos os funcionários/servidores
públicos, zelando pelo fiel cumprimento da mesma;
III – Cumprir fielmente as determinações contidas nesta instrução normativa;
IV – Solicitar ao Secretário Municipal da Secretaria de Assistência Social os meios materiais
para a unidade executora, a fim de que essa possa cumprir as determinações previstas nesta
instrução normativa;
V – Articular as ações junto à política de assistência social e às outras políticas públicas
visando o fortalecimento da rede de serviços socioassistencial, responsabilizando-se pela
organização das ações ofertadas pelos serviços;
VI – Promover a utilização dos dados do CadÚnico para o planejamento e gestão de políticas
públicas e programas sociais voltados à população de baixa renda executados pelo governo
local;
VII - Cumprir com as funções específicas exigidas na legislação que rege o serviço de sua
responsabilidade.
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Art. 7º. Do Conselho Municipal de Assistência Social:
I – Exercer o controle da execução da PNAS.
Art. 8º. Do Conselho Tutelar:
I – Requisitar serviços à rede de proteção;
II - Encaminhar e receber encaminhamentos da rede de serviços, atuando em rede.
Art. 9º. Controladoria Municipal:
I - Prestar apoio técnico, quando solicitada, para atualizações da presente Instrução
Normativa.
II – Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle
inerentes a esta Instrução Normativa.
CAPÍTULO VI
PROCEDIMENTOS
Seção I
Dos Procedimentos para o Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal
– CadÚNICO
Art. 10. O CadÚnico permite conhecer a realidade socioeconômica das famílias cadastradas,
trazendo informações de todo o núcleo familiar, das características do domicílio, das formas
de acesso a serviços públicos essenciais e, também, dados de cada um dos componentes da
família.
Art. 11. A realização do CadÚnico se dará por meio de visita técnica domiciliar as famílias.
Paragrafo Único. O Secretário Municipal de Assistência Social também manterá a
disposição das famílias que desejarem se inscrever no CadÚnico, um posto de atendimento
dentro do CRAS, com o horário fixo de atendimento de 7:30 hs às 16:30 hs de segunda a
sexta-feira, excetuando-se o intervalo para almoço.
Art. 12. Poderão ser incluídos no CadÚnico as famílias brasileiras de baixa renda através dos
acessos:
I – busca ativa;
II – procura espontânea;
III – encaminhamento pela rede sóciaassistencial
Art. 13. Farão parte do CadÚnico:
I – Programa Bolsa Família;
II – Tarifa social de energia;
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III – Programa incluir;
IV – Isenção da taxa de concurso público;
V – Passe livre para pessoas com deficiência e idosos em transporte coletivo interestadual;
VI – PRONATEC;
Art. 14. O descredenciamento do CadÚnico dar-se-a por:
I – falecimento de toda a família;
II – solicitação do individuo para ser excluído do núcleo familiar;
III – solicitação da família;
IV- decisão judicial
V- recusa da família em prestar informações, omissões ou prestação de informações
inverídicas, por má fé;
VI – Não localização da família para atualização ou revalidação cadastral por período igual ou
superior a quatro anos, da ultima movimentação cadastral.
Subseção I
Programa Bolsa Família-PBF
Art. 15. O Programa Bolsa Família objetiva a transferência direta de renda a famílias em
situação de pobreza e extrema pobreza e se utiliza das informações registradas no CadÚnico,
cujos benefícios são concedidos às famílias caracterizadas pela renda per capta, conforme
valores pré determinados.
Art. 16. A permanência no PBF dependerá do cumprimento no que couber de condicionantes
relativas ao acompanhamento de saúde, à frequência escolar e à atualização cadastral.
Art. 17. O ingresso das famílias no PBF ocorrerá na forma estabelecida pelo MDS, após o
registro dos seus integrantes no CadÚnico.
Art. 18. A concessão dos benefícios do PBF tem caráter temporário e não gera direito
adquirido, devendo a elegibilidade das famílias, para o recebimento de tais O ingresso das
famílias no PBF ocorrerá na forma estabelecida pelo MDS, benefícios, ser obrigatoriamente
revista a cada período de 2 (dois) anos.
Subseção II
Tarifa Social de Energia
Subseção III
Programa Incluir
Subseção IV
Isenção da Taxa de Concurso Publico
Subseção V
Passe Livre para Pessoas com Deficiência e Idosos em Transporte Coletivo Interestadual
Subseção VI
VI - PRONATEC
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Art. 19. Poderão ser incluídos no PRONATEC:
I – estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos;
II – trabalhadores
III – beneficiários dos programas federais de transferência de renda;
IV – estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou
em instituições privadas na condição de bolsista integral, nos termos do regulamento.
Art. 20. Das formas de acesso ao PRONATEC:
I - procura espontânea;
II - busca ativa;
III - encaminhamento pela rede socioassistencial;
IV - encaminhamento pelas demais políticas públicas.
Art. 21. Das funções na execução do PRONATEC:
I - promover a divulgação de informações pertinentes ao PRONATEC, a fim de conquistar
novos usuários;
II - Encaminhar os usuários para cursos e serviços da rede socioassistencial;
III - Realizar a pré-matrícula do usuário no curso desejado.
Art. 22. Após procura na SMAS, são realizados os procedimentos de:
I - Acolhida;
II - Pré-matrícula;
III - Encaminhamento à instituição que realizará o curso.
Art. 23. O desligamento se dará mediante conclusão/evasão do curso.
Seção II
Dos Procedimentos do Programa de Atenção Integral a Família –PAIF
Art. 24. Poderão ser incluídas no PAIF:
I - Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo
acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade
e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social, residentes nos territórios de
abrangência dos CRAS;
II - Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais;
III - Famílias que atendem aos critérios de elegibilidade dos programas de transferência de
renda e/ou benefícios assistenciais, mas que ainda não foram contempladas;
IV - Famílias com beneficiários do BPC;
V - Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por
algum de seus membros;
VI - Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade.
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Art. 25. Das formas de acesso ao PAIF:
I - Procura espontânea;
II - Busca ativa;
III - Encaminhamento da rede socioassistencial;
IV - Encaminhamento das demais políticas públicas.
Art. 26. O responsável pelo PAIF no âmbito do município realizará o acompanhamento dos
beneficiários da seguinte forma:
I - Acolhida, cadastramento familiar com preenchimento do prontuário SUAS;
II - Realização do plano de acompanhamento familiar - com acompanhamento individual ou
em grupo;
III - Realização de oficinas;
IV - Realização de grupos;
V - Visita domiciliar;
VI - Acompanhamento psicossocial;
VII - Articulação com a rede, atividades comunitárias;
VIII - Referência e contra-referência;
IX - Avaliação e monitoramento.
Art. 27. O desligamento dos beneficiários do PAIF se dará através de:
I - Avaliação por parte da equipe técnica, juntamente com a família, encerrando o plano de
acompanhamento familiar;
II - Adequação do plano de acompanhamento familiar, podendo haver encaminhamento a
rede de serviços e/ou outras políticas.
Seção III
Dos Procedimentos para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Art. 28. Poderão ser incluídos no SCFV as crianças, os adolescentes, os adultos e as pessoas
idosas territorialmente referenciadas aos CRAS, em especial:
I - com deficiência, com prioridade para as beneficiárias de BPC;
II - com famílias beneficiárias de programas de transferência de renda;
III - com famílias com precário acesso à renda e a serviços públicos;
IV - encaminhadas pelos serviços da Proteção Social Especial - PSE;
V - residentes em territórios com ausência ou precariedade na oferta de serviços;
VI - que necessitem de oportunidades de convívio familiar e comunitário;
VII - que vivenciam situações de fragilização de vínculos;
VIII - crianças e adolescentes fora da escola;
IX - idosos com vivências de isolamento.
Art. 29. Das formas de acesso ao SCFV:
I - procura espontânea;
II - busca ativa;
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III - encaminhamento pela rede socioassistencial;
IV - encaminhamento pelas demais políticas públicas.
Art. 30. O SCFV realizará o acompanhamento dos beneficiários da seguinte forma:
I - visita domiciliar;
II - atendimento psicossocial;
III - acompanhamento das atividades coletivas;
IV - acompanhamento dos usuários inseridos nos grupos.
Art. 31. O desligamento dos beneficiários do SCFV se dará através:
I - de avaliação da equipe técnica, juntamente com a família beneficiária;
II - do encaminhamento a rede de serviços e/ou outras políticas.
Seção III
Dos Procedimentos para os Atendimentos Sociais
Subseção I
Do objetivo e funcionamento
Art. 32. Compete a SMAS garantir a orientação ou acesso aos direitos previstos pela PNAS
na forma de benefícios eventuais ou BPC, podendo ser através de:
I - passagem para inserção familiar de egresso;
II - benefício eventual de cesta básica;
III - benefício eventual funeral;
IV - benefício eventual por natalidade;
V - encaminhamento para BPC;
VI- aluguel social.
Art. 33. O serviço de atendimento social consiste numa ação intermediária da PNAS e
funciona 05 (cinco) dias na semana, 08 horas diárias, na sede da referida secretaria.
Art. 34. Os Benefícios Eventuais e BPC são concedidos no CRAS, de acordo com a área de
abrangência, e na SMAS, para os demais bairros do município que não tem cobertura de
CRAS, além da zona rural.
Parágrafo único. O auxílio funeral e a concessão de passagens para egressos serão prestados
na Secretaria Municipal de Assistência Social devido à urgência.
Subseção II
Da inserção e acompanhamento
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Art. 35. Poderão passar pelo atendimento social as famílias e indivíduos em situação de
vulnerabilidade social que atendam aos critérios de renda estabelecidos pelas resoluções do
CMAS, bem como pela LOAS.
Art. 36. Das formas de acesso:
I - Encaminhamento por outros serviços da rede de atendimento, vinculados a SMAS, outros
órgãos e Secretarias Municipais;
II - Demanda espontânea.
Art. 37. O beneficiário é acolhido pela recepção da SMAS e encaminhado ao setor de
atendimento social.
Art. 38. Para concessão dos benefícios são utilizados os seguintes instrumentos:
I - Autorização dos benefícios eventuais concedido
II - Os benefícios eventuais por natalidade e funeral, deverá conter a data do atendimento,
nome do requerente, número dos documentos pessoal, composição familiar do beneficiário
(relação de parentesco e idade), endereço, telefone para contato, assinatura do responsável
familiar, carimbo e assinatura do profissional responsável pelo atendimento.
III - Relatório social elaborado após os atendimentos pelo profissional de serviço social e nas
visitas domiciliares, com intuito de realizar a descrição de detalhes e observações técnicas da
ação a ser desenvolvida ou necessária.
Subseção III
Dos benefícios eventuais
Art. 39. Dos critérios para concessão do beneficio eventual cesta básica:
I - caso de circunstâncias temporárias, emergenciais e de calamidade pública;
II - renda per capita mensal inferior a meio salário mínimo;
III - residir no município.
Art. 40. Dos critérios de concessão do beneficio eventual funeral:
I - renda per capita mensal inferior a meio salário mínimo;
II - residir no município.
Art. 41. Dos critérios para concessão do beneficio eventual por natalidade:
I - beneficiária a partir da 38 semanas de gestação;
II - renda per capita mensal inferior a meio salário mínimo;
III - residir no município.
Parágrafo único. Nos casos de gestação de risco ou nascimento prematuro do bebê o
benefício poderá ser antecipado, devendo ser apresentado cartão de acompanhamento pré
natal ou declaração de nascido vivo.
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Art. 42. Dos critérios para concessão do beneficio eventual de passagem:
I- É realizada entrevista social com o profissional de serviço social e no ato da entrevista é
feito um cadastro com apresentação dos documentos pessoal.
Subseção IV
Dos documentos para benefícios eventuais
Art. 43. Os documentos necessários para os benefícios eventuais, conforme o caso:
I – Copia de documento de identificação do beneficiário com foto;
II – Comprovante de residência;
III – Comprovante de renda;
IV – Laudo realizado pelo técnico de serviço social;
Subseção IV
Do benefício de prestação continuada
Art. 44. Dos critérios de concessão do BPC/LOAS, estabelecidos pela LOAS:
I - portador de deficiência incapacitado para o trabalho e para a vida independente ou pessoa
idosa com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade;
II - renda per capita mensal inferior a um quarto do salário mínimo vigente;
Art. 45. Documentos necessários para o requerimento do BPC:
I - laudo médico com CID, descrevendo a doença e incapacidade para o trabalho (apenas do
requerente);
II - certidão de nascimento ou de casamento (do requerente e de todos componentes do grupo
familiar);
III - comprovante de endereço (apenas do requerente);
IV - documentos pessoais (RG, CPF) do requerente e de todos componentes do grupo
familiar;
V - CTPS dos integrantes do grupo familiar com idade igual ou superior a 15 anos.
CAPÍTULO VII
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 46. Os termos contidos nesta Instrução Normativa não eximem a observância das demais
normas competentes, que deverão ser respeitadas.
Art. 47. Caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social divulgar, cumprir e fazer
cumprir as orientações contidas nesta Instrução Normativa.
Art. 48. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais,
legais ou técnicos assim o exigirem.
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Art. 49. Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

São Roque do Canaã-ES, ___ de Dezembro de 2016.

GILMAR MEIRELES
Secretário Municipal de Assistência Social
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Publicação Nº 67354

DECRETO Nº 3084/2016
APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA
SFI Nº 001/2016 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica
Municipal; e considerando:
a) o conteúdo do processo administrativo protocolizado sob nº
002390/2016,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa SFI nº 001/2016, de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, que dispõe sobre
procedimentos para recebimento e registro das receitas públicas junto aos setores de
contabilidade, tributário e tesouraria, que segue anexa como parte integrante do presente
decreto.
Art. 2º - Caberá à unidade responsável a divulgação da Instrução Normativa
ora aprovada.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 07 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

www.diariomunicipal.es.gov.br

08/12/2016 (Quinta-feira)

DOM/ES - Edição N° 652

Página 113

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 001/2016
“DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS PARA
RECEBIMENTO
E
REGISTRO
DAS
RECEITAS
PÚBLICAS
JUNTO
AOS
SETORES
DE
CONTABILIDADE,
TRIBUTÁRIO E TESOURARIA”.
Versão: 01
Aprovação em:
Ato de aprovação:
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Finanças (SMAF).
Unidades executoras: Setores de Contabilidade, Tributário e Tesouraria.
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º. Regulamentar os procedimentos de recebimento e registro das receitas públicas,
visando garantir o registro de todas as receitas e sua classificação de acordo com a legislação,
junto aos Setores de Contabilidade, Tributário e Tesouraria, dispondo sobre as rotinas de
trabalho e os procedimentos de controle observados pelas diversas unidades da estrutura
administrativa do Poder Executivo Municipal.
CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 2º. Esta Instrução Normativa abrange a Secretaria Municipal de Administração e
Finanças especificamente os Setores de Contabilidade, Tributário e Tesouraria do Poder
Executivo Municipal.
CAPÍTULO III
BASE LEGAL
Art. 3º. Os principais instrumentos legais e regulamentares que serviram de base para
elaboração da presente Instrução Normativa foram:
I.
Lei 4.320 de 17 de março de 1964 que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e dos
Municípios;
II.

Constituição Federal 1988;

III.
Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
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IV.
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB;
V.
Portaria Conjunta STN/SOF N.º 3 de 14 de outubro de 2008, que Aprova os manuais
de Receita Nacional e de Despesa Nacional;
VI.
NBC-T 16 - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Plano de Contas Aplicado ao Setor
Publico (PCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional ;
VII. Resolução TCE/ES nº 227/2011 alterada pela Resolução TCE/ES nº 257 de
07.03.2013 - DOE 12.03.201;
VIII. Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012;
IX.

Demais legislações pertinentes ao assunto, inclusive as de âmbito interno.
CAPÍTULO IV
DO CONCEITO

Art. 4º. Para os fins desta Instrução Normativa entende-se:
I. Contabilidade Pública: o conjunto de procedimentos técnicos, voltados a selecionar,
registrar, resumir, interpretar e divulgar os fatos que afetam as situações orçamentárias,
financeiras, patrimoniais e de compensação das entidades de direito público interno;
II. Orçamento público: é um importante instrumento de planejamento e representa o fluxo
previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período;
III. Receita Pública: todo e qualquer recolhimento de recursos feito aos cofres públicos que
o Município tem o direito de arrecadar em virtude da Constituição Federal, das leis, dos
contratos ou de quaisquer outros títulos que derivem direitos a favor do Município.
IV. Receita Vinculada: é a receita arrecadada com finalidade específica previamente
determinada, vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em
disposição constitucional ou legal.
V. Receita não vinculada: são as receitas destinadas à livre aplicação para atender despesa
de quaisquer finalidades dentro da legalidade da Administração Pública.
VI. Receita Corrente: receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária,
industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de
outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas
classificáveis em Despesas Correntes.
VII. Receita de Capital: aquelas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos
de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos
de outras pessoas de direito público ou privado, destinado a atender despesas classificáveis
em despesas de capital.
VIII. Receita Orçamentária: valores constantes do Orçamento Público, sua arrecadação
depende de autorização legislativa, constante na própria lei do orçamento e são realizadas
através da execução orçamentária.
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IX. Receita Extraorçamentária: valores provenientes de toda e qualquer arrecadação que
não figure no orçamento e, consequentemente, toda arrecadação que não constitui renda do
Estado. O seu caráter é de extemporaneidade ou de transitoriedade nos orçamentos.
X. Fonte de Recursos: é a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com
uma determinada finalidade. É necessário, portanto, individualizar esses recursos de modo a
evidenciar sua aplicação segundo a determinação legal.
XI. Receita Corrente Liquida – RCL: somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas
também correntes, deduzido a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada
no § 9º do art. 201 da Constituição;
XII. Arrecadação da Receita: entrega, realizada pelos contribuintes ou devedores, aos
agentes arrecadadores ou bancos autorizados pelo Ente, dos recursos devidos ao Tesouro;
XIII. Recolhimento da Receita: transferência dos valores arrecadados à conta específica do
Tesouro, responsável pela administração e controle da arrecadação e programação financeira,
observando-se o Princípio da Unidade de Caixa, representado pelo controle centralizado dos
recursos arrecadados em cada Ente;
XIV. DAM: Documento de Arrecadação Municipal;
XV. Lançamento contábil: é o registro do fato contábil (aquele que provoca mudança na
composição do patrimônio da entidade) efetuado de acordo com o método das partidas
dobradas em ordem cronológica. Todo fato que origina um lançamento contábil deve estar
suportado em documentação hábil e idôneo;
XVI. Registro extemporâneo: são os lançamentos realizados fora da época devida, ou seja,
quando os registros das receitas e despesas ocorrem fora da devida tempestividade em que
deveria ser lançado;
XVII. Transferência Voluntária: a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente
da Federação, a titulo de cooperação, auxilio ou assistência financeira, que não decorra de
determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde, para
realização de transferência voluntária deve-se observar o Art. 25 e seus parágrafos da Lei
101/2000;
XVIII. Balancete da receita: é a peça contábil que demonstra os saldos anteriores e atuais e
os movimentos devedores e credores de cada conta.
XIX. Divida Ativa: São os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não
tributária, exigíveis em virtude do transcurso do prazo para pagamento;
XX. Programação Financeira: é a repartição da receita de cada ano em metas bimestrais de
arrecadação baseando-se no comportamento da receita realizada no ano anterior;
XXI. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE): é um conjunto de fundos
contábeis formado por recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita
resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com a MDE por
vinculação de receita.
XXII. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação – FUNDEB: são os acréscimos ou decréscimos nas
transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
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Valorização dos Profissionais da Educação, para o cumprimento dos limites constitucionais e
outras informações para controle financeiro.
CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 5º. Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
I. Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com o Controle Interno, para
definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto
de alteração, atualização ou expansão;
II. Promover a divulgação e implementação desta instrução normativa, mantendo-a
atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionando sua aplicação.
III. Zelar para que todos cumpram esta instrução normativa, em todos os seus termos.
Art. 6º. Dos Setores de Contabilidade, Tributário e Tesouraria:
I. Cumprir as determinações desta instrução normativa, em especial quanto aos procedimentos
de controle e à padronização dos procedimentos;
II. Realizar as atividades colocadas sob sua responsabilidade na presente IN;
Art. 7º. Da Controladoria Municipal como Unidade Central de Controle Interno:
I. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da IN, em especial no que tange a
identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;
II. Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao sistema de contabilidade,
propondo alteração na IN para aprimoramento dos controles;
III. Unificar e encadernar, fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a
finalidade de elaborar o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
Municipal, atualizando sempre que tiver aprovação de novas instruções normativas, ou
alterações nas mesmas;
IV. Prestar esclarecimentos adicionais a respeito deste documento através de
procedimentos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel
observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura
organizacional.
CAPÍTULO VI
DA RECEITA PUBLICA
Art. 8º. A Lei Federal nº 4.320/1964 classifica a Receita Pública em orçamentária, valores
estes que constam no orçamento, e extraorçamentária, valores que não constam do orçamento.
Art. 9º. A receita orçamentária divide-se em dois grupos:
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I. As receitas correntes que compreendem as receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, agropecuária, industriais, de serviços, de transferências e outras.
II. As receitas de capital que compreendem as operações de crédito, alienação de bens,
amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.
Art. 10. Os níveis de classificação orçamentária são a categoria econômica, a subcategoria
econômica, a fonte, a rubrica, a alínea e a subalínea.
Art. 11. Os estágios da Receita Pública representam as fases percorridas por ela na execução
orçamentária, sendo a previsão, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento.
Art. 12. Todas as receitas arrecadadas devem constar no Balancete Analítico da Receita
Orçamentária, cujos valores corresponderão com o total acusado no Fluxo de Caixa e ou
Boletim de Caixa, estabelecendo o princípio de Unidade de tesouraria e sua observância é
fundamental na recepção de receitas.
CAPÍTULO VII
DOS PROCEDIMENTOS
Seção I
Do reconhecimento da Receita Pública
Art. 13. O reconhecimento da receita, sob o enfoque orçamentário, ocorre no momento da
arrecadação, conforme art. 35 da Lei nº 4.320/1964 e tem por objetivo evitar que a execução
das despesas orçamentárias ultrapasse a arrecadação efetiva.
Art. 14. O reconhecimento da receita, sob o enfoque patrimonial, consiste na aplicação
dos Princípios Fundamentais de Contabilidade para reconhecimento da variação ativa
ocorrida no patrimônio, em contrapartida ao registro do direito no momento da ocorrência do
fato gerador, antes da efetivação do correspondente ingresso de disponibilidades.
Seção II
Do registro da Receita Pública
Art. 15. A contabilidade aplicada ao setor público efetua o registro orçamentário da
receita, atendendo ao disposto na Lei nº 4.320/1964, que determina o reconhecimento da
receita sob a ótica de caixa e deve observar os Princípios de Contabilidade.
Art. 16. O lançamento das receitas deve obedecer aos códigos gerais padronizados pela Lei
4.320/64 e portarias vigentes, e rigorosamente de acordo com o orçamento.
I.
Art. 17. O recebimento da receita orçamentária poderá ser através de tributos ou
repasse.
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II.
As receitas públicas oriundas de tributos (impostos, taxas e outros documentos) pagos
às instituições financeiras, deverão ser exportadas diariamente pelo sistema tributário.
III.
As receitas oriundas de repasses (transferências estaduais e federais) serão registradas
manualmente e identificadas através de extratos bancários a serem emitidos diariamente, pelo
setor da tesouraria.
IV.
O registro contábil da receita e transferências bancárias deverá ser encerrado até a
manhã do dia útil seguinte.
V.
Os lançamentos contábeis de receita e transferências bancárias deverão conter
histórico detalhado, informando, sempre que possível, o fato que originou a ocorrência.
VI.
Quando não for possível efetuar o registro contábil na data da ocorrência devido o
fechamento do caixa daquele dia, o lançamento deverá ser realizado tão logo for constatado,
sendo que no Histórico deverá ser informada a data efetiva do fato e o motivo do mesmo ter
sido lançado em atraso.
Seção III
Dos procedimentos de recebimento e registro das receitas públicas
Art. 18. Dos procedimentos a serem realizados pelo Setor da tesouraria, através do
Tesoureiro:
I.
Fazer a conferencia das contas bancárias diariamente para verificar o ingresso
proveniente das transferências correntes e de capital de acordo com DAF. (via web) e
imprimir o extrato para fins de comprovação e enviar a contabilidade;
II. Fazer a conferencia das contas bancárias diariamente para verificar o ingresso de receita
proveniente de tributos, imprimir o extrato para fins de comprovação e enviar a contabilidade;
III. Efetuar as transferências constitucionais da saúde e educação de acordo com DAF. (via
web);
IV. Emitir mensalmente o extrato bancário para todas as contas, sendo que os mesmos
deverão ser impressos e mantidos em arquivo na extensão PDF;
V. Verificar diariamente os saldos bancários baseado nos registros internos do sistema de
contabilidade, a fim de evitar saldos negativos nas contas correntes;
VI. Emitir os relatórios, Livro Diário e Movimento Diário de Bancos, via Sistema e o Livro
Razão;
VII. Informar em até dois dias após o crédito em conta os convênios firmado com o governo
federal, valor e objeto, aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades
empresariais com sede no município através de ofício protocolado.
Art. 19. Dos procedimentos realizados no Setor de arrecadação e tributação
I.
Importar diariamente as receitas oriundas de pagamentos de impostos, taxas,
contribuições e outros, em instituições financeiras conveniadas ao município, através do
sistema;
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II.
Conferir se os dados da importação estão corretos e proceder à baixa no sistema;
III.
Exportar os recebimentos para o sistema de contabilidade para formalizar o registro da
receita;
IV.
Emitir diariamente um relatório, no qual constem todas as receitas exportadas com os
devidos valores e origem do crédito, a data da arrecadação e do recolhimento das receitas,
sendo que os mesmos deverão ser impressos e mantidos em arquivo na extensão PDF;
V.
Entregar na contabilidade os relatórios de arrecadação de tributos para lançamento da
receita diariamente.
Art. 20. Dos procedimentos realizados no Setor de contabilidade
§ 1º. Das receitas públicas oriundas de tributos:
I.
Após o recebimento do relatório diário emitido pelo Setor Tributário, o Setor de
Contabilidade efetuará a importação dos dados através do sistema de contabilidade e a
classificação da receita, executando os devidos lançamentos;
II.
A contabilidade realizará a conferência entre o relatório do sistema tributário e as
receitas que foram importadas.
§ 2º. Das receitas públicas oriundas de repasses:
I.
Identificar e classificar diariamente as receitas arrecadadas através da rede bancaria
conforme abertura no orçamento e os extratos bancários emitidos pelo Setor de Tesouraria;
II. Efetuar o lançamento contábil das receitas com base nos extratos bancários em
conformidade com o balancete de receita no sistema informatizado, observando o código da
receita, fonte de recurso, a conta bancária de deposito e o histórico detalhado, anexando o
extrato, DAF e outros documentos utilizados a Nota de Arrecadação gerada pelo sistema;
III.
Efetuar a conciliação bancária de todas as contas, mensalmente, por meio dos dados
registrados no sistema informatizado, com os extratos bancários, anexando o extrato a
conciliação bancária gerada pelo sistema;
IV.
Manter em arquivo papel e digital as conciliações das contas bancárias;
V.
Contabilizar manualmente, quando necessário, as diferenças entre extrato bancário e o
sistema de arrecadação.
§ 3º. O Setor de Contabilidade identifica, classifica e efetua a escrituração contábil, pelo
método das partidas dobradas, dos atos e fatos de gestão, de maneira uniforme e
sistematizada, com base no Plano de Contas aplicado ao Setor Público.
§ 4º. O Setor de Contabilidade é a responsável pela emissão do balancete da receita, e pela
escrituração e controle dos mesmos para a elaboração das demonstrações contábeis e
relatórios gerenciais.
Art. 21. As retenções na fonte devem ser registradas de forma extraorçamentária para que
possa dessa forma dar maior autenticidade aos fatos contábeis.
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CAPÍTULO VIII
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 22. A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e
será punida na forma prevista em lei.
Art. 23. Caberá à Secretaria municipal de Administração e Finanças a divulgação da presente
Instrução Normativa.
Art. 24. A Contabilidade é Setor responsável pela elaboração e atualização da Instrução
Normativa.
Art. 25. Ficará a cargo da Controladoria Municipal, unificar e encadernar, fazendo uma
coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de Rotinas Internas e
Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver aprovação de novas
instruções normativas, ou alterações nas mesmas.
Art. 26. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à
Controladoria Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de checagem (visitas de
rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das
diversas unidades da estrutura organizacional.
Art. 27. Pertencem também a esta Instrução Normativa os fluxogramas anexos.
Art. 28. Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
São Roque do Canaã-ES, ___ de Dezembro de 2016.

MARIA MADALENA BARATELLA
Secretária Municipal de Administração e Finanças
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ANEXO I - SFI N.º 001/2016 - REGISTRO DA RECEITA – TRIBUTOS
BANCO

TRIBUTÁRIO

CONTABILIDADE

INÍCIO

Receber os tributos
através de DAM, gerar o
arquivo retorno de
recebimento e enviar ao
setor tributário.
Receber o arquivo de
retorno bancário, baixar
no Sistema Tributário e
exportar
os
recebimentos para o
Sistema
de
Contabilidade identificar
as receitas creditadas.
Efetuar a importação
dos dados emitidos
pelo
sistema
tributário, classificar
a receita, executando
os
devidos
lançamentos.

FIM
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ANEXO II - SFI N.º 001/2016 - REGISTRO DA RECEITA – REPASSE
BANCO

TESOURARIA

CONTABILIDADE

INÍCIO

Receber o repasse em
conta especifica.
Fazer a conferencia das
contas
bancárias
diariamente
para
verificar o ingresso
proveniente de tributos
e
transferências
correntes e de capital de
acordo com DAF. (via
web),
imprimir
os
extratos bancários para
fins de comprovação e
enviar a contabilidade.

Efetuar o lançamento
contábil das receitas
com
base
nos
extratos
bancários,
observando o código
da receita, fonte de
recurso, a conta
bancária de deposito
e
o
histórico
detalhado, anexando
o extrato, DAF e
outros documentos
utilizados a Nota de
Arrecadação gerada
pelo sistema;

FIM
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Publicação Nº 67355

DECRETO Nº 3085/2016
APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA
SPA Nº 002/2016 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica
Municipal; e considerando:
a) o conteúdo do processo administrativo protocolizado sob nº
002495/2016,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa SPA nº 002/2016, de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, que sobre os
procedimentos de recebimento, armazenagem, distribuição e controle de materiais de
consumo e permanentes no almoxarifado central do Município de São Roque do Canaã-ES,
que segue anexa como parte integrante do presente decreto.
Art. 2º - Caberá à unidade responsável a divulgação da Instrução Normativa
ora aprovada.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 07 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA Nº 002/2016
“DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE
RECEBIMENTO,
ARMAZENAGEM,
DISTRIBUIÇÃO
E
CONTROLE
DE
MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES
NO
ALMOXARIFADO
CENTRAL
DO
MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAA-ES”.
Versão: 01
Aprovação em:
Ato de aprovação:
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Finanças (SMAF).
Unidades executoras: Setor de Compras e Setor Patrimônio e Almoxarifado.
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º. Estabelecer as normas gerais a serem observadas por toda administração no intuito de
disciplinar os procedimentos de recebimento, armazenagem, controle e distribuição de
materiais de consumo e permanentes a serem observadas pelo setor de almoxarifado do Poder
Executivo Municipal.
CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 2º. Abrange o Setor de Compras como agente inicial do sistema, o Setor de Patrimônio e
Almoxarifado, como agente intermediário, e todos os servidores, usuários de materiais
públicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal.
CAPÍTULO III
BASE LEGAL
Art. 3º. A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações de responsabilidade do
Chefe do Poder Executivo, no sentido uniformizar as atividades referentes ao controle de
materiais, desde seu recebimento até o momento de sua utilização nos mais diversos setores
da administração pública em atendimentos as normas constitucionais e especialmente ao
constante nos seguintes instrumentos legais:
• Constituição Federal (artigo 37, caput);
• Portaria nº 448, de 13 de Setembro de 2002 da Secretaria de Tesouro Nacional;
• Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 (artigos 75, 76 e 106);
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• Lei Federal 8.666/93 (artigos 69, 73 e 74);
• Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)
• Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 16.10, aprovada pela Resolução CFC 1.137/08.
Parágrafo Único. Para todos os efeitos, as referências normativas de que trata este artigo
estender-se-ão às atualizações ou alterações das normas e procedimentos mencionados,
sempre que não contrariarem a legislação patrimonial vigente.
CAPÍTULO IV
DO CONCEITO
Art. 4º. Para os fins desta Instrução Normativa entende-se:
I. Almoxarifado – Local onde são armazenados os materiais de consumo e permanentes
utilizados pelo Município, antes de serem distribuídos às Unidades Gestoras, mediante
requisição específica;
II. Materiais de consumo – Aqueles que, em razão de seu uso corrente, perdem normalmente
sua identidade física ou tem sua utilização limitada em dois anos, tais como, alimentos não
perecíveis, materiais de higiene, limpeza e expediente, observada a Portaria nº 448, 13 de
setembro de 2002;
III. Materiais Permanentes - aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua
identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos, observada a Portaria nº 448,
13 de setembro de 2002;
IV. Recebimento - é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no
local previamente designado, não implicando em aceitação;
§ 1º. O ato do recebimento não implica em aceitação do material, apenas transfere a
responsabilidade pela guarda e conservação do material, do fornecedor ao município.
§ 2º. Qualquer que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material será sempre
no almoxarifado central.
V. Aceitação – é o ato pelo qual o material recebido é inspecionado por servidor habilitado
(Fiscal), verificando sua compatibilidade com o documento legal para entrega (Nota Fiscal e
DANFE), estando em conformidade, procede-se o "aceite", preferencialmente, no verso da
Nota, consolidando-se o recebimento do bem.
VI. Armazenagem – compreende a guarda, localização, segurança e preservação do material
adquirido a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais das Unidades
Gestoras;
VII. Localização – consiste em facilitar a perfeita localização dos materiais estocados sob a
responsabilidade do almoxarifado;
VIII. Conservação e Preservação – consiste em manter os materiais em perfeito estado em
suas embalagens originais e preservados de desgastes; ficha de controle
IX. Distribuição – é atividade que consiste na entrega dos materiais aos setores requisitantes,
em quantidade, qualidade e tempo oportuno;
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X. Controle - é uma das funções que compõe o processo de administração dos materiais,
através de registros, análises e geração de informações;
XI. Ficha de Prateleira - destina-se a controlar o material no próprio local em que está
estocado e é movimentada cada vez que o material é retirado, ou, de forma inversa, quando se
registra novas entradas;
XII – Fornecimento por Requisição - é o processo pelo qual se entrega ao usuário mediante
apresentação de uma requisição (pedido de matérias-RM) de uso interno do setor;
XIII - Sistema de Gestão de Material de Consumo (GC) - É a ferramenta tecnológica que
controla o gerenciamento dos materiais adquiridos por pelo município e distribuídos às
unidades do poder publico.
XIV. Inventário – consiste em efetuar o levantamento ou contagem dos materiais existentes,
para efeito de confrontação com os estoques anotados nas fichas de controle e/ou no sistema
de informática, sendo realizado, no mínimo, uma vez por semestre;
XV. Inventário físico – instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos
almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou
entidade;
XVI. Materiais em desuso - o estocado há mais de um ano, sem qualquer movimentação e
todo aquele que, em estoque ou em serviço, independente da sua natureza, não tenha mais
utilidade para o órgão gestor.
XVII. Alienação - Procedimento de transferência da posse e propriedade de um bem, por
intermédio de venda, doação ou permuta, obedecida as disposições contidas no inciso II do
art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
XVIII. Patrimoniamento de bens - é o ato de reconhecimento de um bem, que o transforma
em patrimônio oficial realizado através de plaquetas (placas) de sinalização contendo número
de série;
XIX. Unidades Executoras – São as diversas unidades da estrutura organizacional que se
sujeita à observância das rotinas de trabalho;
XX. Sistema de Patrimônio e Almoxarifado – SPA é o conjunto de atividades
desenvolvidas pelo setor de patrimônio e almoxarifado e demais envolvidos da organização
para gerir o controle e administração de uso, consumo e conservação dos bens;
XXI. Bens de controle especial - Bens permanentes que não levam número de tombo em
função de suas características físicas, diante da impossibilidade da fixação do código de
identificação ou em razão da relação custo x benefício do controle;
XXII. Carga patrimonial - É a efetivação da responsabilidade pela guarda, uso e
conservação de bem patrimonial mediante termo de responsabilidade;
XXIII. Termo de responsabilidade patrimonial - Documento que retrata a responsabilidade
funcional assumida pelo titular de uma unidade integrante da estrutura organizacional do
Ministério Púbico, sobre os bens ou conjunto de bens patrimoniais móveis alocados para uso
da unidade.
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CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 5º. Da Controladoria Municipal como Unidade Central de Controle Interno:
I.
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da IN, em especial no que tange a
identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;
II.
Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao sistema de
contabilidade, propondo alteração na IN para aprimoramento dos controles.
III.
Unificar e encadernar, fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a
finalidade elaborar o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle Municipal,
atualizando sempre que tiver aprovação de novas instruções normativas, ou alterações nas
mesmas.
IV.
Prestar esclarecimentos adicionais a respeito deste documento através de
procedimentos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância
de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.
Art. 6º. Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
I.
promover discussões técnicas com as unidades executoras e com o Controle Interno,
para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser
objeto de alteração, atualização ou expansão;
II.
promover a divulgação e implementação desta instrução normativa, mantendo-a
atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionando sua aplicação;
III.

Supervisionar, planejar, coordenar e acompanhar as operações do almoxarifado;

IV.

zelar para que todos cumpram esta instrução normativa, em todos os seus termos.

V.

Manter um adequado sistema de alarme contra furto, roubo, incêndio e inundação

Art. 7º. Do Setor Patrimônio e Almoxarifado:
I.
Estabelecer o fluxo de recepção, armazenamento e retirada dos materiais;
II.
Classificar e cadastrar os materiais de consumo no sistema de informática,
alimentando-o com as informações constantes das notas fiscais e autorizações de
fornecimentos, de forma a organizar o cadastro segmentado em grupos, subgrupos e
subdivisões (divisões lógicas dentro do estoque);
III. Registrar tempestivamente as informações no sistema informatizado;
IV. Zelar pela boa conservação do material armazenado, assim como por estruturas de
armazenagem do almoxarifado;
V. Estabelecer critérios para organização dos materiais nas estruturas de armazenagem;
VI.
Supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado,
promovendo os cortes necessários nos pedidos de fornecimento, em função do consumo
médio apurado, como suporte para a projeção de estoque vigente com finalidade de evitar,
sempre que possível, a demanda reprimida e a consequente ruptura de estoque;
VII. Fornecer ao setor responsável pelas compras, lista de materiais em falta no
almoxarifado;
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VIII. Supervisionar a limpeza e organização da área do almoxarifado;
IX.

Disponibilizar de relatórios gerenciais;

X. Restringir a entrada de pessoas no interior do almoxarifado;
XI. Manter o controle sobre os materiais a receber, sempre em interação com o Setor de
Compras para acompanhar os prazos de entrega e comunicar eventuais atrasos;
XII. Manter os itens de material estocados em níveis compatíveis com o consumo médio
das Unidades pela qual é responsável;
XIII. Identificar e retirar os itens inativos devido à obsolescência, danificação ou a perda das
características normais de uso e comprovadamente inservíveis;
XIV. Calcular os níveis de quantidades máximos e mínimos de estoque mensal, ou
quinzenal, com base na média ponderada de consumo observada nos períodos anteriores;
XV. Informar ao Secretário Municipal de Administração da ocorrência de desfalque ou
desvio de materiais, bem como da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico
que resulte dano ao erário, para que seja instaurado o respectivo processo disciplinar
administrativo;
XVI. Promover estudos visando à padronização de materiais e a substituição dos mesmos
por outros de uso mais econômico;
XVII. Atender com agilidade e presteza as demandas solicitadas de materiais;
XVIII.
Participar, sempre que
aperfeiçoamento de suas atividades;

possível,

de

cursos

de

capacitação,

para

XIX. Gerar informações para fins contábeis;
XX. Cadastrar no sistema informatizado de controle de estoques de materiais os respectivos
prazos de validade dos produtos armazenados no almoxarifado, bem como, notificar a
secretaria interessada dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis, antes da data de vencimento
dos produtos.
XXI. Informar mensalmente o ingresso dos bens no Almoxarifado Central ao Setor de
Contabilidade, da Secretaria Municipal de administração e Finanças, por meio de sistema
integrado de informática para que seja registrado tempestivamente os fatos contábeis, com a
finalidade de corrigir as possíveis divergências.
Art. 8º. Das Secretarias e setores:
I.
II.
III.

Verificar o saldo dos materiais antes de solicitar nova aquisição;
Encaminhar os recebimentos de materiais para o setor de almoxarifado;
Realizar pedidos quando necessário à retirada de materiais.

Art. 9º. Do Setor de Compras e licitações:
I.
Efetuar as compras de materiais para reposição de estoques e/ou para atender
necessidade especifica de qualquer unidade;
II.
Evitar a compra volumosa sujeitos, num curto prazo de tempo, a perdas de suas
características normais de uso;
III. Evitar a compra volumosa de materiais propensa a tornarem-se obsoletos;
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IV. Encaminhar a autorização de entrega do material, o empenho, contrato ou processo de
licitação para o setor de Almoxarifado fazer a checagem do material no ato do recebimento;
Art. 10. Do Setor de Contabilidade:
I - realizar os devidos registros contábeis dos valores referentes aos bens, tanto no tocante à
aquisição, depreciação e reavaliação.
Art. 11. Dos servidores Usuários dos materiais:
I.
Evitar desperdícios, mau uso, danos, perdas ou extravios de materiais;
II.
Possibilitar apuração de responsabilidade por quaisquer das ocorrências acima citadas;
III. Manter controle de materiais usados no setor;
IV. Auxiliar o responsável pelo almoxarifado de estoque mínimo e máximo.
V.
Manter controle dos equipamentos sob sua responsabilidade, não movimentando - os
sem o devido Termo de movimentação emitido pelo setor de patrimônio.
VI. Responsabilizar-se pelos bens de qualquer espécie, postos sob sua guarda, assim como
toda movimentação de bens (troca de responsável, mudança de local, solicitação de
recolhimento, transferência) deverá ser comunicada ao Patrimônio;
VII. É proibido ao servidor utilizar-se de pessoal ou recursos materiais da repartição em
serviços ou atividades particulares.
CAPÍTULO VI
DOS BENS PATRIMONIAIS
Art. 12. A segurança, conservação, guarda e uso do bem patrimonial é pessoal do Secretário
da Unidade Administrativa.
Parágrafo Único. Nas alterações de chefia deverá ser procedida a verificação dos bens da
Unidade, sendo a transferência realizada através de uma ata que, posteriormente, será enviada
ao Setor de Patrimônio.
Art. 13. Compete ao Setor de Almoxarifado e Patrimônio efetuar o registro e o emplacamento
de todos os bens mobiliários pertencentes ao Município.
Art. 14. Todo bem adquirido deverá ser entregue no Almoxarifado, salvo em caso de
comprovada inviabilidade, em virtude de características técnicas, montagem/instalação ou
facilidades de manuseio e armazenamento.
Parágrafo único. Caberá às Secretarias Municipais, caso o bem não seja recebido pelo Setor
de Almoxarifado e Patrimônio, informar a mesma o recebimento de todo bem mobiliário, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, anexando uma cópia da respectiva Nota de
Empenho e Nota Fiscal da compra devidamente atestada, para a emissão do correspondente
Termo de Responsabilidade, devendo, em qualquer hipótese, indicar a unidade onde o mesmo
ficará consignado e os dados do servidor responsável (nome, cargo, matrícula), alocados do
órgão destino.
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Art. 15. Toda doação de bens mobiliários recebida pelo Município deverá ser informada ao
Setor de Almoxarifado e Patrimônio pela unidade receptora do bem, encaminhando o seu
respectivo Termo de Doação ou documento equivalente, que obrigatoriamente deverá conter
os dados do doador (nome, qualificação, endereço), comprovação da sua procedência (Nota
Fiscal), bem como a descrição do objeto, quantidade, valor monetário e a unidade em que o
mesmo será alocado.
Art. 16. Quando houver necessidade de transferência ou empréstimo dos bens mobiliários
dentro da própria Secretaria ou para outra Secretaria, o servidor designado como responsável,
comunicará ao Setor de Patrimônio, através Termo de Transferência de Responsabilidade o
local do destino, o número do patrimônio e a descrição do bem. O mesmo procedimento será
adotado no caso da devolução do respectivo bem.
Art. 17. Os bens patrimoniais inservíveis, ou seja, os que mesmo em condições de uso não
atendem mais às necessidades a que se destinam ou foram retirados definitivamente do seu
uso por avaria ou mau funcionamento e não apresentam condições satisfatórias, técnicas ou
econômicas de recuperação, deverão ser entregues no Setor de Patrimônio pela unidade
responsável, solicitando a baixa do bem patrimonial, com a indicação do número do
patrimônio e descrição do objeto para o devido registro e guarda.
Art. 18. A Comissão nomeada responderá pela determinação do bem patrimonial como
inservível, que poderá ser decorrente de alienação, doação, obsolescência, demolição, roubo,
furto, extravio, dano, incêndio, sucata ou outros, devendo encaminhar laudo e/ou relatório
para ao Setor de Patrimônio, juntamente com o Termo da baixa do bem, devidamente
assinado pelos seus membros.
Art. 19. No caso do bem patrimonial apresentar defeito ou quebrado, as Secretarias detentoras
dos bens deverão solicitar a Comissão a emissão de laudo e/ou relatório para que haja
comprovação da viabilidade/inviabilidade econômica e/ou técnica de conserto ou que o bem é
irrecuperável ou antieconômico.
Parágrafo único. Caso seja reconhecida a inviabilidade do conserto do bem, a Secretaria
deverá encaminhá-lo juntamente com o laudo e/ou relatório ao Setor de Patrimônio,
solicitando a sua baixa.
Art. 20. Se o bem patrimonial for considerado como sucata, ou seja, todo resíduo
comercializável obtido do desmonte do bem patrimonial inservível, sem possibilidade ou
interesse de comercialização na espécie ou decorrente de sobras inaproveitáveis de materiais,
a baixa patrimonial e contábil dar-se-á quando ocorrer à definição; se for caracterizado como
antieconômico ou irrecuperável, será baixado e ficará disponibilizado até a sua alienação.
Art. 21. No caso de furto, roubo, incêndio ou extravio dos bens patrimoniais, as Secretarias
detentoras dos bens deverão encaminhar boletim de ocorrência ou Termo Circunstanciado,
aviso de sinistro, entre outros, para a Secretaria de Administração e Finanças, para a apuração
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do ocorrido e demais providências, como a autorização de baixa, a reposição ou ressarcimento
do bem.
Art. 22. Compete aos Agentes Patrimoniais das áreas detentoras dos bens patrimoniais
alocados, autorizarem as suas transferências.
Art. 23. No caso de mudança do Agente Patrimonial o Setor de Recursos Humanos deverá
comunicar ao Setor de Patrimônio, para fins de transferência de responsabilidade sobre os
bens, contar da data do ato.
Art. 24. Os bens adquiridos por meio de transferências de recursos vinculados e/ou
voluntários, de aplicação em programas e ações específicas, não poderão ser transferidos para
outras ações adversas da sua vinculação, exceto quando considerados antieconômicos ou
irrecuperáveis pela Comissão de Avaliação dos Bens Patrimoniais.
CAPÍTULO VII
DOS PROCEDIMENTOS
Seção I
Do Recebimento e Aceitação de Materiais de Consumo e Permanentes
Art. 25. A entrega de material deverá ocorrer sempre no Setor de Almoxarifado e Patrimônio,
exceto quando tratar-se de material específico de uso imediato ou de destinação urgente.
I. Nesse caso, a entrega deverá ser efetuada no local previamente estabelecido e acompanhada
por fiscal do Contrato e ou servidor designado pelo secretario da pasta.
II. Servirá de base para a checagem do material recebido a Ordem de autorização do
fornecimento juntamente com a Nota Fiscal.
Art. 26. Os controles de medicamentos e merenda escolar com local físico separados do
almoxarifado central, deverão também adotar os controles definidos nesta instrução
normativa.
Parágrafo único. As a Secretaria Municipal de Educação, e a Secretaria Municipal de Saúde
deverão designar, através de portaria específica, um servidor efetivo como responsável pelo
almoxarifado da Unidade.
Art. 27. Os almoxarifados deverão ter cadastradas as assinaturas dos servidores autorizados a
realizar os pedidos de materiais.
Art. 28. Qualquer que seja o local de recebimento, o material deverá ser registrado pelo setor
de almoxarifado no Sistema informatizado, mesmo os de saída imediata, devendo ser

www.diariomunicipal.es.gov.br

08/12/2016 (Quinta-feira)

DOM/ES - Edição N° 652

Página 132

conferido no que diz respeito a preço, quantidade, especificações e qualidade no ato do
recebimento.
Art. 29. O recebimento de material em virtude de compra se divide em provisório e
definitivo.
§ 1º. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(s) responsável pelo recebimento de
bens/materiais e ou comissão designada, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações, ocorre no momento da entrega do material e não
constitui sua aceitação.
I. O recebimento provisório será dispensado no caso de bens perecíveis.
§ 2º. O recebimento definitivo se dá com a aceitação do material, que pressupõe a
conformidade do material com as especificações descritas no processo de compra (autorização
de fornecimento).
§ 3º. Todo recebimento de materiais deve estar, ainda, acompanhado com a Ordem
Autorização de faturamento e DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica)
estando os mesmos em conformidade;
I.
Não estando o material de acordo com o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica) e a Ordem Autorização de faturamento, ou não atendendo a qualidade, quantidade
e especificações técnicas o responsável pelo almoxarifado não deverá receber o material, e
deverá comunicar ao fornecedor, certificando por quais as razões, estando ele responsável
pela troca e entrega correta do material e no caso de reincidências fazer notificação a empresa
conforme procedimentos legais;
II.
Qualquer discrepância existente entre o material recebido e o empenho ou licitação, o
responsável pelo almoxarifado, o servidor ou a comissão designada para esse fim (quando
existir) deverá verificar e lançar somente o material adquirido, não liberando para liquidação
o empenho enquanto não houver o acerto conforme constante no empenho ou licitação;
III.
A administração também poderá criar Comissão Especial para fazer conferência e
recebimento de mercadorias especifica.
IV.
Na conferência dos materiais o responsável pelo almoxarifado deve observar quanto
ao preenchimento correto do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) e Nota
Fiscal Eletrônica como:
a.
dados cadastrais do fornecedor;
b.
nome, endereço e CNPJ do Município;
c.
descrição do material;
d.
peso e quantidade;
e.
preço unitário e total;
f.
impostos;
g.
Data de emissão da nota;
h.
marca;
i.
Nº do Empenho e ou convenio (quando for o caso).
§ 4º. Após a aceitação definitiva e conferência da nota fiscal, o responsável pelo
almoxarifado, atesta o recebimento na nota fiscal com carimbo, pelo nome, cargo e matrícula.
§ 5º. E, após esses procedimentos a nota fiscal deve ser encaminhada para ao Setor de
Compras para analise do processo e procedimentos para liquidação da despesa.
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Art. 30. Aqueles materiais destinados especificamente para algumas Secretarias, com
utilização imediata, deverão ter o recebimento dado pelo servidor que conferiu o material com
conhecimento do Secretário (a) ou pessoa responsável por ele (a) designado.
Art. 31. Dos bens de consumo:
I.
Quando se tratar de bens de consumo diversos o(os) responsável(eis) recebe(m) o
material para estoque no almoxarifado, atesta(m) a nota fiscal e encaminha(m) a Nota Fiscal
juntamente com Ordem Autorização de faturamento e o atestado de fornecimento do material
para o setor de compras dando origem ao processo de pagamento;
II.
Se o material de consumo não confere com as especificações da autorização de
fornecimento, deve-se suspender a entrega e notificar a empresa para que providencie a
substituição;
Art. 32. Do material permanente:
I.
Quando se tratar de bens permanentes o responsável pelo Almoxarifado/ patrimônio
recebe o material provisoriamente conferindo com a nota fiscal e a autorização de
fornecimento.
II.
Se o material permanente exigir parecer técnico especializado, o responsável pelo
patrimônio providenciará a presença do técnico responsável, para recebimento definitivo do
material;
III. Se o material permanente não confere com as especificações o setor de patrimônio
notifica a empresa para providenciar a substituição.
IV. Conferido o recebimento do material permanente o responsável pelas entradas do
almoxarifado em conjunto com o responsável pelo patrimônio atesta a nota fiscal e
encaminham a nota fiscal juntamente com a autorização de fornecimento e os atestados de
recebimento para o setor de compras dando origem ao processo de pagamento.
Art. 33. Do recebimento externo:
I.
No caso do recebimento de material encaminhado diretamente para o local de sua
utilização, deverá ter o recebimento dado pelo servidor que conferiu o material com
conhecimento do Secretário (a) da pasta ou pessoa responsável por ele (a) designado devendo
realizar a conferência e atesto da nota fiscal;
II.
Após o servidor responsável pelo recebimento encaminhará a nota fiscal devidamente
atestada ao Setor de Almoxarifado para os procedimentos de entrada e saída no sistema
informatizado e encaminhamento da nota fiscal juntamente com a ordem de autorização de
fornecimento e os atestados de recebimento para o setor de compras dando origem ao
processo de pagamento.
Seção II
Do Armazenamento dos Materiais
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Art. 34. O armazenamento e a organização dos materiais de consumo devem ser realizados
pelo Almoxarifado, conforme os seguintes critérios:
I.
O almoxarifado deve ser organizado de tal forma que haja a maximização do espaço
com garantia de segurança para os materiais ali estocados e de fácil circulação interna;
II.
Os gêneros alimentícios devem ser armazenados em lugares apropriados, separados
dos materiais de limpeza, inseticidas e dos demais que não fazem parte do grupo;
III.
Os materiais devem ser empilhados sem contato direto com o piso, devendo ser
observadas as recomendações do fabricante;
IV.
Os materiais pesados e volumosos devem ser armazenados em prateleiras mais
baixas, evitando riscos de acidentes ou avarias e facilitando a movimentação;
V.
Sempre que possível os materiais devem permanecer nas embalagens originais;
VI.
Os materiais devem ser organizados com método PEPS – primeiro a entrar, primeiro a
sair com a finalidade de evitar o envelhecimento do estoque;
VII. Os materiais de pequeno volume e alto valor devem ser armazenados em armários
trancados;
VIII. Os materiais mais utilizados devem ficar próximos à expedição e colocados à frente
daqueles menos utilizados;
IX.
Armazenar os materiais separados por classificação ou vinculação de recursos,
quando for o caso, de forma que não haja risco de misturar materiais diferentes;
X.
Proceder, para fim de suprimento, à abertura de apenas uma embalagem de
determinado material, devendo ficar selados até necessária utilização;
XI.
Distribuir primeiro os materiais que estão com o prazo de validade próximo a vencer e
os estocados há mais tempo;
XII. Conferir periodicamente o prazo de validade dos materiais;
XIII. Garantir a qualidade do produto estocado em condições ambientais para este fim.
Art. 35. Os materiais permanentes, após o recebimento, serão vinculação ao patrimônio
municipal, e posteriormente envio para sua efetiva utilização, mediante a emissão do
respectivo Termo de Responsabilidade, assinado pelo destinatário.
Paragrafo único. Os materiais permanentes só devem ficar armazenados após seu
recebimento num período de 10 dias, prazo esse suficiente para fazer os procedimentos de
registro e tombamentos.
Seção III
Da Conservação dos Materiais
Art. 36. O Almoxarifado deve ficar em local limpo, seguro, de fácil acesso e arejado, que
garanta a conservação dos materiais e preferencialmente, localizado em andar térreo e deve
ser mantido em uma boa organização e limpeza;
Art. 37. O responsável pelo o almoxarifado deve inspecionar, periodicamente, todos os
materiais sujeitos a corrosão e deterioração, protegendo-os contra efeitos do tempo, luz e
calor;
Art. 38. As instalações e equipamentos de segurança devem passar por revisões periódicas;
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Art. 39. Os materiais devem ser conservados nas embalagens originais e somente abertos
quando houver necessidade de fornecimento parcelado, ou por ocasião da utilização.
Seção IV
Da Solicitação, Distribuição, Baixa, Controle de Entradas e Saídas dos Materiais
Art. 40. Toda entrada e saída de materiais devem ser lançadas no Sistema informatizado além
de ter um controle gerencial através de fichas de prateleiras ou planilhas;
Art. 41. A distribuição dos materiais deve ser efetuada de segunda a sexta em dias de
expedientes normais da Prefeitura Municipal na seguinte forma;
I. Deve ser feito mediante pedido interno de material em duas vias assinado pelo Secretário ou
servidor designado, contendo os seguintes itens:
a) Descrição do material;
b) Unidade de medida (peça, Kg, Un);
c) Quantidade desejada;
d) Nome do Secretário ou servidor designado requisitante;
e) Assinatura autorizando a retirada do material.
II. O preenchimento do formulário de pedido de material se dará a partir das informações
constantes na listagem de itens constantes no Almoxarifado que será fornecida aos usuários;
III.
A listagem de itens do Almoxarifado é uma relação de tudo que contem no
almoxarifado e compreende a demanda geral da Administração Municipal comum a todos os
setores e Secretarias, porém cada setor deve estar atento em solicitar estritamente o que é
indispensável à execução de suas atividades;
IV.
A quantidade solicitada ao Almoxarifado por cada secretaria ou setor deverá ser
aquela necessária para a execução de suas atividades por um período não superior a 30 (trinta)
dias, evitando desta forma estocagem nos setores de grande volume de material;
V.
As quantidades demandadas devem ser baseadas no real consumo da Secretaria ou
setor e periodicamente as Secretarias e setores serão fiscalizados pelo Controle Interno como
apoio do Setor de compras, com o objetivo de verificar se a quantidade demandada está sendo
suficiente para o atendimento das atividades sem escassez ou sobra, e no caso de alguma
atividade extra que demande mais material do que o normalmente utilizado este deverá ser
justificado no ato requisição;
VI.
Para efeito de controle, organização e bom funcionamento do almoxarifado, poderá
ser adotada uma data a ser definida, onde todos os setores façam o levantamento de suas faltas
e realizem seus pedidos para o período determinado, evitando fracionamento de pedidos,
deixando a realização de entregas picadas apenas para itens específicos e emergenciais
quando for o caso;
VII.
Ao fornecer o material o responsável pelo almoxarifado assina e carimba o pedido
como atendido e entrega uma via para quem recebeu o material e fica com a outra via para
proceder à baixa no estoque;
VIII. O recebedor do material também deve assinar e datar o pedido como recebido;
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IX.
O registro de entrada e saída de materiais deve ser feito no mesmo dia em que ocorreu
a operação.
Art. 42. No caso de bens móveis, somente deverá ser liberado a saída após o registro
patrimonial, emplacamento e definição do local de destino.
Art. 43. Caso o usuário solicite um material que não seja fornecido pelo almoxarifado ou que
não tenha saldo em estoque; nestes dois casos, será emitido um comunicado ao setor de
Compras, onde o setor fará a aquisição, com a justificativa de aplicação imediata, quando se
tratar de item específico que não fará parte do almoxarifado;
Paragrafo único. Mesmo na situação mencionada no item anterior, no caso de aplicação
imediata, a Secretaria requisitante, juntamente com o setor de compras, ficarão responsáveis
em comunicar ao responsável pelo almoxarifado, que no momento da entrega do material,
este deverá registrá-lo no almoxarifado central e baixá-lo com destinação à Secretaria que fez
a requisição, realizando o procedimento normal de registro e baixa;
Art. 44. O Setor de Compras só poderá aceitar pedido para realização de compras em duas
situações distintas:
I.
Pedidos oriundos do responsável pelo almoxarifado para reposição das baixas dos
itens que farão parte do almoxarifado central;
II.
Dos Secretários quando justificado por estes e quando comprovado que trata de item
específico daquele setor que não compõe o almoxarifado;
Seção V
Do Estoque Mínimo dos Materiais
Art. 45. O responsável pelo almoxarifado, juntamente com o responsável pelo setor de
compras, baseado na relação semestral de consumo, estabelecerão quantidades mínimas a
serem estocadas de cada item, onde será registrado no sistema o estoque mínimo aceitável, e
quando atingido esta quantidade, o sistema emitirá alerta e já deverá ser providenciada novas
aquisições para o abastecimento do almoxarifado.
Art. 46. Sempre que o Sistema de Almoxarifado acusar o nível de estoque mínimo (30% do
estoque total) de qualquer material, O responsável pelo almoxarifado encaminhará um
memorando de alerta para o setor de compras;
Art. 47. O setor de compras, após o recebimento da informação informará às secretarias que
desencadeará processo de aquisição conforme necessidades das mesmas.
Seção VI
Do Inventário Físico dos Materiais
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Art. 48. O inventário físico dos bens é um procedimento administrativo que se constitui no
levantamento físico e financeiro dos saldos em estoque.
Art. 49. O inventário físico dos bens patrimoniais do Poder Executivo será anual e de
responsabilidade do Setor de Almoxarifado e Patrimônio, que emitirá uma listagem, através
de sistema informatizado que comunicará formalmente a todas as unidades detentoras dos
bens patrimoniais, com prazo de retorno previamente estipulado, para a devida conferência,
devendo ser devolvidos datados, assinados e identificado o signatário.
Art. 50. Após a verificação anual da existência física dos bens patrimoniais nas Unidades
Administrativas toda a constatação da falta de um bem será comunicada por escrito ao
responsável, que terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a localização do mesmo.
§1º. Não sendo localizado o bem, haverá abertura de sindicância administrativa para apurar o
fato, ficando o bem com a responsabilidade da sua guarda inalterada até a conclusão do
processo administrativo.
§2º. Ao final do processo, indicada a responsabilidade pela restituição do bem, o responsável
poderá optar em efetuar a devolução em espécie ou com bem de iguais características.
§3º. Nas situações de furtos ou roubos dos bens, caberá ao Secretário da Pasta o registro de
boletim de ocorrência e o posterior envio de cópia à Secretaria de Administração, a qual
solicitará a abertura do processo de sindicância.
Art. 51. O Setor de Patrimônio e Almoxarifado caberá informar ao Secretário de
Administração sobre o descumprimento das disposições desta Instrução Normativa, que
tomará as providências cabíveis, devendo, inclusive, encaminhar ao Controle Interno para a
apuração do ocorrido, caso não haja a regularização, sujeitando o responsável às sanções
cabíveis decorrentes de infrações disciplinares a serem apuradas em correspondente processo
administrativo.
Art. 52. Os tipos de Inventários Físicos são:
I.
Anual - destinados a comprovar a quantidade e o valor dos saldos em estoque de cada
unidade gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício;
II.
De transferência de responsabilidade - realizado quando da mudança de dirigente de
uma Unidade Gestora;
III.
De extinção ou transformação - realizado quando da extinção ou transformação da
Unidade Gestora;
IV.
Eventual - realizado a qualquer época, por iniciativa do dirigente da Unidade Gestora
ou por iniciativa do órgão fiscalizador.
Art. 53. Os relatórios conclusivos dos inventários de encerramento de exercício devem ser
apresentados a Secretaria Municipal de Administração e Finanças até o mês de Janeiro do
exercício imediatamente seguinte, que posteriormente a mesma remeterá ao Setor de
Contabilidade para fins de ajustes contábeis;
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Art. 54. As divergências encontradas durante o inventário deverão ser justificadas pelo
responsável do almoxarifado, bem como ajustadas para refletir a realidade da situação
patrimonial do Município.
Art. 55. Se forem constatadas irregularidades que não podem ser sanadas pelo Setor de
Almoxarifado e pela Secretaria Municipal de Administração, estas deverão ser encaminhadas
à Controladoria Geral.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 56. Nenhuma pessoa estranha ao setor de Almoxarifado deverá ter acesso a este, salvo se
estiver acompanhado por pessoa autorizada.
Art. 57. Nenhum material deverá ser liberado aos usuários, antes de cumpridas as
formalidades de recebimento, aceitação e registro no competente instrumento de controle
(ficha de prateleira, ficha de estoque, listagens).
Art. 58. Nenhum material pode ser entregue sem a respectiva requisição de materiais, sob
pena de responsabilidade.
Art. 59. Nenhum material poderá ser recebido se não estiver de acordo com a nota fiscal, bem
como, com a autorização de fornecimento.
Art. 60. É vedada a guarda, no interior do Almoxarifado, de material que não possua o devido
lançamento contábil, exceto daqueles que ainda dependam de conferência.
Art. 61. Nenhum material pode entrar ou sair do Almoxarifado sem o registro no sistema
informatizado de Controle de Estoque de Materiais.
Art. 62. Todo servidor poderá ser responsabilizado por desaparecimento do material que lhe
for confiado, bem como, por qualquer dano que venha a causar no mesmo, com direito à
ampla defesa em processo administrativo.
Art. 63. Qualquer infração penal cometida em detrimento dos bens sob responsabilidade do
Setor de Almoxarifado deverá ser imediatamente comunicada à Secretaria Municipal de
Administração e lavrada a respectiva ocorrência junto à Autoridade Policial;
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Art. 64. Eventuais irregularidades ocorridas em detrimento da presente instrução que não
puderem ser sanadas pelo Setor de Almoxarifado e pela Secretaria Municipal de
Administração deverão ser comunicadas formalmente à Controladoria Geral.
Art. 65. A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e
será punida na forma prevista em lei.
Art. 66. Caberá à Secretaria Municipal de Administração e Finanças a divulgação da presente
Instrução Normativa.
Art. 67. Ficará a cargo da Controladoria, unificar e encadernar, fazendo uma coletânea das
instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de Rotinas Internas e
Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver aprovação de novas
instruções normativas, ou alterações nas mesmas.
Art. 68. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à
Controladoria que, por sua vez, através de procedimentos de checagem (visitas de rotinas) ou
auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas
unidades da estrutura organizacional.
Art. 69. Pertencem também a esta Instrução Normativa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

ANEXO I - Termo de Recebimento Provisório
ANEXO II –A- Termo de Recebimento Definitivo
ANEXO II –B- Termo de Recebimento Definitivo (Com Parecer Técnico)
ANEXO III - Parecer Técnico
ANEXO IV - Notificação Formal de Chegada de Materiais
ANEXO V - Termo de Recebimento Definitivo Tácito
ANEXO VI - Notificação a Empresa
ANEXO VII - CHECK-LIST – Processo de Pagamento
ANEXO VIII - Lista dos Materiais Essenciais às Atividades da Administração Publica
ANEXO IX - Fluxograma Almoxarifado
ANEXO X - Fluxograma Almoxarifado – Entrega de Material por Requisição

Art. 70. Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
São Roque do Canaã-ES, ___ de Dezembro de 2016.

MARIA MADALENA BARATELLA
Secretária Municipal de Administração e Finanças
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ANEXO I - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
Endereço:
Nota de empenho
Valor R$
Rua João Vago nº
Nota Fiscal
Valor R$
453 – Centro –
Fornecedor
São Roque do
CNPJ
Canaã-ES
Quant. de NF
Confere quantidade de volumes da Nota ( ) SIM – em conformidade
Fiscal com o físico?
( ) NÃO – devolução
O Servidor (nome e matricula) designado formalmente pelo (Decreto ou Portaria) Nº xx,
publicado no Diário em (data) para recebimento dos materiais, RECEBE
PROVISORIAMENTE o(s) material(is) no(s) quantitativo(s) e na (s) especificação(ções)
discriminada(s) abaixo:
Item Qtde
Descrição
xx
xx
(Marca, numero modelo,...)
xx
xx
(Marca, numero modelo,...)
xx
xx
(Marca, numero modelo,...)
Atestamos que o(s) material(is) está (ão) sendo recebido(s) PROVISORIAMENTE,
devendo ser avaliado posteriormente quanto ao(s) quantitativo(s) e especificação(ções)
constante(s) no Contrato/Termo de referencia, e, caso esteja(m) em conformidade, será
emitido o Termo de recebimento definitivo.
O(s) material(is) poderá(ão) ser rejeitado(s) no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificação(ções) do Contrato/Termo de referencia.
CHECK-LIST
Dados do Município na Nota Fiscal
Quantitativo de volumes (NF X Físico)
Verificação de avarias
Produto correto

( )NÃO CONFERE*
( )CONFERE
( )CONFERE
( )NÃO CONFERE*
( )CONSTAM*
( ) NADA CONSTA
( ) CONFERE
( ) NÃO CONFERE*

*Descrever abaixo os
tipos de
problemas constatados
na entrega:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
São Roque do Canaã-ES, ____/____/____.
______________________________________
Assinatura e carimbo do Servidor
Declaro que foi dado ciência para a área __/___/______ Meio informado:
técnica / demandante na data
( ) Correio Eletrônico
Data limite para aceite definitivo:
_/___/______ ( ) Telefone
( ) Ciência no Processo
Responsável (Almoxarifado):
( ) Outro:
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ANEXO II –A- TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
Nota de empenho
Nota Fiscal
Fornecedor
CNPJ
Quant. de NF

Valor R$
Valor R$

Endereço:
Rua João Vago nº
453 – Centro –
São Roque do
Canaã-ES

O Servidor (nome e matricula) designado formalmente pelo (Decreto ou Portaria) Nº xx,
publicado no Diário em (data) para recebimento dos materiais relacionados na supracitada
Nota Fiscal estão em:
(

) CONFORMIDADE TÉCNICA (poderá ser enviado para pagamento)

(

) INCONFORMIDADE TÉCNICA (pelos motivos acima expostos)

Assim para fins de ACEITE DEFINITIVO o Setor de Patrimônio e Almoxarifado:
( ) Atesta que foram recebidos os materiais no(s) quantitativo(s) e especificação(ções)
constante(s) no Contrato/Termo de referencia.
( ) Atesta o não aceite definitivo dos materiais pelos motivos:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

São Roque do Canaã-ES, ____/____/____.

_____________________________
Assinatura e carimbo do Servidor
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ANEXO II –B- TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
(COM PARECER TECNICO)

Nota de empenho
Valor R$
Endereço:
Rua João Vago nº
Nota Fiscal
Valor R$
453 – Centro –
Fornecedor
São Roque do
CNPJ
Canaã-ES
Quant. de NF
CONCLUSÃO DA ÁREA TÉCNICA:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Para fins de ACEITE DEFINITIVO, atesto que os bens relacionados na supracitada Nota
Fiscal estão em:
( ) CONFORMIDADE TÉCNICA (poderá ser enviado para pagamento).
( ) INCONFORMIDADE TÉCNICA (pelos motivos acima expostos).
_______________________________________
Assinatura e carimbo do Servidor
(ÁREA TÉCNICA)
( ) Para fins de ACEITE DEFINITIVO, o Setor de Patrimônio e Almoxarifado, atesta que
foram recebidos os materiais nos termos discriminados na supramencionada Nota Fiscal.
( ) O Setor de Patrimônio e Almoxarifado, atesta o não aceite definitivo dos materiais
pelos motivos: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

São Roque do Canaã-ES, ____/____/____.

_____________________________
Assinatura e carimbo do Servidor
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ANEXO III - PARECER TECNICO
Valor R$
Valor R$

Nota de empenho
Nota Fiscal
Fornecedor
Quant. de NF

Endereço:
Rua João Vago
nº 453 – Centro
– São Roque do
Canaã-ES

ATESTO que os materiais foram avaliados qualitativamente, com base nas especificações
exigidas no Termo de Referência ou Projeto Básico e que os materiais foram avaliados
quantitativamente, com base na(s) Nota(s) de Empenho e Documento Fiscal, chegando a
CONCLUSÃO que os materiais encontram-se em:
(

) CONFORMIDADE

(
) INCONFORMIDADE, pelos motivos abaixo expostos:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Observações:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
São Roque do Canaã-ES, ____/____/____.
_______________________________________
Assinatura e carimbo do Servidor

www.diariomunicipal.es.gov.br

08/12/2016 (Quinta-feira)

DOM/ES - Edição N° 652

Página 144

ANEXO IV - NOTIFICAÇÃO FORMAL DE CHEGADA DE MATERIAIS

Prezado Sr. Responsável Técnico,
Foi dado recebimento provisório por este Setor de Almoxarifado do(s) material (s)
relacionados na Nota Fiscal em anexo. Solicita-se que seja realizada a conferências técnica
necessária para aceitação DEFINITIVA, nos termos e prazos estipulados no Edital da referida
licitação.
Nota de empenho
Nota Fiscal
Fornecedor
CNPJ
Quant. de NF

Valor R$
Valor R$

Endereço:
Rua João Vago nº
453 – Centro –
São Roque do
Canaã-ES

ATENÇÃO
Data limite para aceite definitivo
____/____/_____
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
- A partir da notificação da Área Técnica, esta se torna responsável pelo recebimento
definitivo.
- O não recebimento definitivo ocasionará o Recebimento Tácito pela Administração,
ficando o setor técnico responsável pelo Atesto Definitivo com o ônus do recebimento
sem verificação técnica. Neste caso será dado andamento de ofício pelo setor de
Almoxarifado, PROSSEGUINDO PARA O PAGAMENTO;
- O setor de Almoxarifado não levará os bens para Atesto nos setores, sendo necessário
que o Servidor/Comissão dirija-se até o endereço de localização física do material e
realize o “Atesto”.
São Roque do Canaã-ES, ____/____/____.
_______________________________________
Assinatura e carimbo do Servidor
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ANEXO V - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO TÁCITO
(para uso exclusivo do Almoxarifado, se for o caso)

Atesto para fins de ACEITE DEFINITIVO TÁCITO que a Área Técnica / Demandante, após
devidamente notificada e ciente do prazo estipulado em Edital, não realizou o recebimento
DEFINITIVO dentro do prazo máximo e não se manifestou. Desta forma, encaminha-se o
processo para pagamento, visto a inércia da Administração na verificação
qualitativa do bem recebido provisoriamente.
Histórico de contatos:
___/___/___ - ( ) e-mail | ( ) telefone | ( ) ciência no processo ( ) outro: __________
___/___/___ - ( ) e-mail | ( ) telefone | ( ) ciência no processo ( ) outro: __________
___/___/___ - ( ) e-mail | ( ) telefone | ( ) ciência no processo ( ) outro: __________
___/___/___ - ( ) e-mail | ( ) telefone | ( ) ciência no processo ( ) outro: __________
___/___/___ - ( ) e-mail | ( ) telefone | ( ) ciência no processo ( ) outro: __________
São Roque do Canaã-ES, ____/____/____.

_____________________________
Assinatura e carimbo do Servidor

ANEXO VI - NOTIFICAÇÃO A EMPRESA
São Roque do Canaã-ES ......de......................de....................
À
(nome da empresa)
NOTIFICAÇÃO IRREGULARIDADADE ENTREGA MERCADORIA
Fica essa empresa notificada, que no ato do recebimento das mercadorias decorrentes do
empenho........., e que foram acobertadas pela Nota Fiscal............, foi constatado
divergências conforme segue:
( ) Falta de mercadoria;
( ) Mercadoria em desacordo com o pedido;
( ) Mercadorias com avarias;
( ) Outros (especificar)....................................................................................................
( ) Dessa forma, firmamos o aceite parcial; e estamos devolvendo as seguintes
mercadorias:............................................................................................................................
..........................................................................................................................
( ) Dessa forma, estamos fazendo a devolução total das mercadorias, não sendo dado o
aceite;

Assinatura do Servidor
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ANEXO VII - CHECK-LIST – PROCESSO DE PAGAMENTO
Empresa:
CNPJ:
Processo Administrativo
1 Processo Administrativo
1.1 Autuação do processo conforme Lei 8.666/94
Documentos físicos obrigatórios do processo
2 Nota Fiscal
2.1 Emissão como destinatária a PREFEITURA
2.2 CNPJ emissor é o mesmo do empenho
2.3 Valor unitário e total confere(m) com o empenho
2.4 Consta o atesto na Nota Fiscal
2.5 Consta a data do atesto na Nota Fiscal
3 Empenho
3.1 Empenho emitido em favor do mesmo CNPJ da empresa
3.2 O valor da(s) N.F. confere com o total do empenho
4 Termo de Recebimento Provisório
4.1 Há Termo de Recebimento Provisório informando as condições de entrega
4.2 Está assinado por um servidor do Almoxarifado
5 Parecer Técnico
5.1 Há Parecer Técnico emitido pela área técnica
5.2 Constam os dados da empresa, empenho e da nota fiscal
5.3 O Parecer está assinalado “em conformidade”
5.4 O Parecer está assinado pelo responsável técnico
Cadastro da Nota Fiscal no SISTEMA
6 Cadastramento
6.1 Fornecedor
6.2 Número da Nota Fiscal
6.3 Série
6.4 Data de Emissão
6.5 Empenho
6.6 Valor total da nota
6.7 Códigos dos materiais conferem com o empenho (natureza de despesa)
6.8 Cadastro da data do atesto da Nota Fiscal no SIPAC
Pagamento
7 Pagamento
7.1 Pagamento é TOTAL
7.2 Se PARCIAL, há justificativa da área demandante/técnica
7.3 Se PARCIAL, há autorização/ciência da área demandante/técnica para anulação
do saldo remanescente do empenho
Empenho
8 Empenho
8.1 Consultado saldo de empenho no SISTEMA
8.2 Contém saldo suficiente para liquidação do empenho

SIM/NÃO

FOLHAS

SIM/NÃO

FOLHAS

CONFERE (OK) / NÃO
CONFERE

SIM/NÃO

FOLHAS

CONFERE (OK) / NÃO
CONFERE
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ANEXO VIII - LISTA DOS MATERIAIS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
DESCRIÇÃO
AGENDA PERMANENTE
ALFINETE COM CABEÇA REDONDA PARA MAPAS - AZUL
ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 - PRETA
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO COM DEPÓSITO PARA GIZ
APONTADOR DE LÁPIS COM RESERVATÓRIO

U. M.
UNIDADE
CAIXA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA

BANDEJA PORTA DOCUMENTOS - SIMPLES
BANDEJA PORTA DOCUMENTOS TRÊS ANDARES
BASTÃO DE COLA PARA PISTOLA 1 KG
BLOCO DE ANOTAÇÕES RECICLADO 90G
BLOCO DE RECADO 25X35 MM
BLOCO DE RECADO TIPO POST IT 38 X 50 MM - PACOTE
BLOCO MARCADOR DE PÁGINAS TIPO POST IT
BORRACHA BRANCA
BORRACHA PLÁSTICA BRANCA
BORRACHA VERDE PARA DESENHO
CADERNO PROTOCOLO
CAIXA ARQUIVO POLIONDA
CANALETA DE PVC PARA ENCADERNAÇÃO - PACOTE COM 50 PEÇAS
CANETA ESFEROGRÁFICA
CANETA HIDROGRÁFICA PONTA 4 MM
CANETA LUMICOR MARCA TEXTO -AMARELO
CANETA MARCADORA PARA QUADRO BRANCO
CANETA MARCADORA PERMANENTE PONTA 4 MM
CANETA PARA CD/DVD
CANETA PARA TINTA NANKIN PRETA 0,5 MM
CANETA PARA TINTA NANKIN PRETA 0,8 MM
CANETA PINCEL ATOMICO PRETA 4.5MM
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 - PRETA
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 - TRANSPARENTE
CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO
CARIMBO NUMERADOR
CARTOLINA AMARELA
CHAVEIRO IDENTIFICADOR
CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO
CLIPS N 1
CLIPS N 2/0
CLIPS N 3

PEÇA
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
CAIXA
PACOTE
BLOCO
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PACOTE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PEÇA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
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CLIPS N 4/0
CLIPS N 6/0
CLIPS N 8/0
COLA BASTÃO 20 G
COLA BRANCA 90 G
COLA RÁPIDA
CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML
CORRETIVO SECO TIPO CANETA 7 ML
ENVELOPE BRANCO 280 X 200 MM
ENVELOPE BRANCO 340 X 240 MM
ENVELOPE BRANCO 360MM X 260 MM
ENVELOPE BRANCO 230 X 115 MM
ENVELOPE PARA CD/DVD BRANCO
ENVELOPE PARDO 324 X 229 MM
ENVELOPE PARDO 410 X 310 MM
ENVELOPE PLÁSTICO INCOLOR 2 FUROS
ESTILETE LARGO 18MM
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA
FITA ADESIVA DUPLA FACE DE PAPEL
FITA ADESIVA INCOLOR 12 MM X 30 M
FITA ADESIVA INCOLOR 12 MM X 50 M
FITA ADESIVA INCOLOR LARGA 50 MM X 50 M
FITA CREPE 25 MM X 50 M
FITA CREPE 50 MM X 50 M
GIZ DE CERA 12 CORES
GIZ ESCOLAR
GIZ ESCOLAR
GRAFITE 0,5 MM
GRAFITE 0,7 MM
GRAMPEADOR - 100 FOLHAS
GRAMPEADOR - 240 FOLHAS
GRAMPEADOR DE PAPEL - 25 FOLHAS
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - COM 1000 UNIDADES
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6
GRAMPO TIPO TRILHO PLÁSTICO 200 FOLHAS
GRAMPO TIPO TRILHO PLÁSTICO 600 FOLHAS
LÁPIS PRETO 2 B
LAPISEIRA 0,5 MM
LAPISEIRA 0,7 MM
MOLHA DEDO
PAPEL A4 75 G/M2 BRANCO
PAPEL CELOFANE
PAPEL CONTACT
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CAIXA
CAIXA
CAIXA
FRASCO
FRASCO
FRASCO
FRASCO
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PACOTE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
CAIXA
PEÇA
PACOTE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
PACOTE
PACOTE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Resma
FOLHA
Rolo
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PAPEL EMBORRACHADO EVA
PAPEL KRAFT 60 CM
PAPEL MILIMETRADO BRANCO 250X350
PASTA ARQUIVO, COR VARIADA, 225X315 MM, LOMBADA 18 MM
PASTA AZ LOMBO LARGO
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 315X226 LOMBO 55MM
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 315X226MM LOMBO 18MM
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 315X226MM LOMBO 35MM
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 315X226MM LOMBO 55MM
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 315X22MM LOMBO 18MM
PASTA SUSPENSA
PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO
PERFURADOR DE PAPEL PARA 100 FOLHAS
PERFURADOR DE PAPEL PARA 35 FOLHAS
PISTOLA DE COLA QUENTE
PORTA LAPIS E CLIPS
PRANCHETA ACRÍLICA
REFIL CARIMBO 55X35
REFIL CARIMBO 65X10
REFIL CARIMBO 69X30
REFIL CARIMBO 80X40
REFIL CARIMBO R 24 MM
REFIL CARIMBO R 29 MM
REFIL PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO REDONDO 29 MM
RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM
RÉGUA TRANSPARENTE 50 CM
TESOURA EM AÇO INOX 20 CM
TINTA PARA CARIMBO TIPO ALMOFADA 40 ML - PRETA
TINTA PARA CARIMBO TIPO ALMOFADA 42 ML - AZUL
TINTA PRETA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 25ML
VISOR PARA PASTA SUSPENSA
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DESCRIÇÃO
CARTÃO DE MEMÓRIA DE 32 GB
CARTÃO DE MEMÓRIA DE 64GB
CD GRAVÁVEL - 700MB
DVD GRAVÁVEL - 4,7BG
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS
MOUSE ÓPTICO PS2
PEN DRIVE 16 GB
PEN DRIVE 8 GB
TECLADO
TOKEN
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FOLHA
Rolo
BLOCO
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
FRASCO
PACOTE
U. M.
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
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MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
DESCRIÇÃO
U. M.
SABONETE LÍQUIDO 800 ML
UNIDADE
SACO DE LIXO 30 LITROS
PACOTE
SACO DE LIXO 50 LITROS
PACOTE
SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS
PACOTE
ÁGUA SANITÁRIA - 5 LITROS
UNIDADE
ÁLCOOL ETÍLICO 70%
Litro
ALCOOL GEL 70%
FRASCO
DESENGRIPANTE SPRAY
UNIDADE
DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA
FRASCO
ESPONJA DUPLA FACE PARA PIA - UNIDADE
UNIDADE
PAPEL HIGIÊNICO 300 M X 10 CM 8 UNIDADES
FARDO
PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM 8 UNIDADES
FARDO
SABÃO EM PÓ 1 KG
UNIDADE
SACO DE LIXO 100 LITROS
PACOTE
SACO DE LIXO 30 LITROS - 10 UNIDADES
PACOTE
Vassoura de melga s/cabo.
UNIDADE
Vassoura Pelo Sintético 30 CM Base Plástica com Cabo de madeira.
UNIDADE
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
DESCRIÇÃO
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO TAMANHO G
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO TAMANHO M
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO TAMANHO P
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTCO - CAIXA
MASCARA FACIAL MULTIUSO
PROTETOR AUDITIVO EM SILICONE
TOUCA BRANCA
LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAMANHO G
LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAMANHO M
LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAMANHO P

U. M.
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
PEÇA
PACOTE
PAR
PAR
PAR
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ANEXO IX - FLUXOGRAMA ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO

SETOR DE
COMPRAS

Início

Recebe
a
Nota Fiscal.

Recebe Material com
a respectiva Nota
Fiscal.
Recepciona entrega do
material
pelo
fornecedor, verifica se
possui
Ordem
de
Autorização
de
Fornecimento (OAF),
confere os dados da
Nota Fiscal (NF) com a
OAF, as especificações
do
material,
quantidade,
preço
unitário e total.

Analisa
o
processo,
confere
a
documentação
fiscal, anexa a
NF e envia a
Contabilidade
para liquidação.

CONTABILIDADE
Efetua
a
Liquidação
e
envia
à
Tesouraria para
pagamento.

Programa
o
pagamento por
ordem
de
exigibilidade.
Lança
o
pagamento
no
sistema, gera a
Ordem Bancária
Municipal (OBM)
e envia para o
banco.
Existem
mais
materiais a serem
entregues
no
mesmo processo?
NÃO

Há divergências?
NÃO

Emite
atestado
provisório,
após
S definitivo, atesta a NF,
I
M registra no sistema,
acondiciona o material
em local apropriado e
encaminha a NF ao
Setor de Compras.
Não recebe o material
e comunica ao Setor
de Compras.

TESOURARIA

Arquiva-se
processo.
Fim

Encaminha a
Procuradoria
Jurídica.

o

Anexa
documentação
comprobatória de
pagamento verifica
S
se o processo está I
M
devidamente
assinado e envia a
contabilidade para
arquivo.
Encaminha
ao
Setor de Compras
para aguardar a
entrega dos outros
materiais.

Aguarda entrega do
fornecedor
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ANEXO X - FLUXOGRAMA ALMOXARIFADO – ENTERGA DE MATERIAL POR
REQUISIÇÃO

SETOR DE ALMOXARIFADO
INÍCIO
RECEBIMENTO DO
PEDIDO
DE
MATERIAL
REQUISIÇÃO DE MATERIAL
(RM) ESTÁ COM OS ITENS
DESCRITOS CORRETAMENTE

DEVOLVER A RM
AO SOLICITANTE

NÃO

SIM
HÁ MATERIAL NO
ESTOQUE?

NÃO

ENVIAR RM AO
SETOR COMPRAS

SIM
REGISTRAR
NO
SISTEMA O MATERIAL E
QUANTIDADE
ENTREGAR
MATERIAL
FIM

Serra
Prefeitura
DECRETO

Publicação Nº 67370

DECRETO Nº 8483, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016
Suspende por tempo indeterminado a substituição
de férias de todos os cargos comissionados.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são
conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei
Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o resultado negativo da crise econômica incidente sobre a receita do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação do Município às previsões da Lei Complementar nº 101/2000, especialmente quanto ao equilíbrio orçamentário-financeiro;
CONSIDERANDO o Decreto nº 5836/2015, que estabeleceu medidas administrativas temporárias para contenção de despesas com recursos do tesouro no âmbito do
Poder Executivo Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Suspende por tempo indeterminado a substituição
de férias de todos os cargos comissionados, com a exceção
dos cargos de Secretário Municipal e Procurador Geral.
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Art. 2º Os casos de extrema necessidade, devidamente
justificados, serão analisados pelo Chefe do Poder Executivo.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
068(200-201)2016 PMS SESA

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Extrato da Ata de Registro de Preços 068-(200 e
201)/2016

Palácio Municipal em Serra, aos 7 de dezembro de 2016.

Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia
posterior à publicação.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Publicação Nº 67336

PROCESSO: 28.753/2016 Pregão Eletrônico: 111/2016

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS
EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO.

Prefeito Municipal

E

Órgão Gerenciador: DCCRP

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 243/2014 PMS SESA

Publicação Nº 67271

Fiscalização: JAQUELINE FONSECA CARVALHO - lotada
na Secretaria Municipal de Saúde da Serra

ERRATA
A PREFEITURA DA SERRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE TORNA PUBLICO A ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 243/2014 - PROCESSO 60368/2013,
PUBLICADO NO DOM/ES ED. 614 DE 13/10/2016,
PUBLICAÇÃO Nº 62615.

Fornecedor

CNPJ

200 – FASTMED
COMÉRCIO LTDA – EPP –

04.779.188/0001-79

Exclusivo ME e EPP
Lote
02

ONDE SE LÊ:

Desc.

Marca

Quant.

Valor
Unit. R$

HTL

925.000

0,18

Lanceta estéril para
punção manual.

201 – VOLP
DISTRIBUIDORA DE
DROGAS LTDA –

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 243/2014.

64.533.797/0002-56

Ampla Participação

LEIA-SE:

Lote

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 243/2014.

01

Desc.

Marca

Quant.

Valor
Unit. R$

HTL

2.775.000

0,18

Lanceta estéril para
punção manual.

SESA/CPL 07/12/2016
Serra, 07 de dezembro de 2016

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066194/2016 PME SESA

Publicação Nº 67333

Extrato da Ata de Registro de Preços 066-194/2016

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Publicação Nº 67367

PROCESSO: 22.527/2016 Pregão Eletrônico: 76/2016

A PREFEITURA DA SERRA, através da Secretaria Municipal da Fazenda, torna público:

Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia
posterior à publicação.

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS
EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO.

E

Órgão Gerenciador: DCCRP
Fiscalização: JAQUELINE FONSECA CARVALHO - lotada
na Secretaria Municipal de Saúde da Serra
Fornecedor

CNPJ

194 – GHOSTMED COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA –
Exclusivo ME e EPP

01.150.649/0001-51

Lote
01

Desc.
Curativo de Filme
Transparente em rolo.

Serra, 07 de dezembro de 2016

Marca

Quant.

Valor
Unit. R$

Hydrofilm

210

235,42

Na forma da legislação os contribuintes abaixo relacionados ficam notificados da existência de débitos, inscritos em
dívida ativa, com a Fazenda Pública Municipal. A ausência
de providências referente a regularização fiscal no prazo
de 30 dias contados da data desta publicação, importará
em ajuizamento de ação de execução no juízo da Serra
e/ou protesto de titulos. Os contribuintes devem comparecer a uma das regionais de atendimento ao cidadão ou
emitir os boletos para pagamento no website: www.serra.
es.gov.br, link guia de serviços. Dúvidas (27) 3291-2106
ou (27)3291-2107. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar. RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA, Auto SEDIR 8268973/2014, Crc 385018,
Proc. 18697/2010; ELIAS DE JESUS ALMEIDA, IPTU
2011 a 2015, insc 15619281, Proc. 2516/2016; INFOLIFE INFORMÁTICA LTDA, Auto SEFA 8280539/2016,
Ccm 3256359, Proc. 57478/2016; WANDERLEY DOS
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SANTOS FIORAVANTI ME, Auto SEDUR 22671/2014,
Ccm 4151119, Proc. 12698/2014; ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS MEI, Auto SEDIR 8269743/2016,
Crc 8310844, Proc. 38513/2015; SEMP TOSHIBA, Auto
SEDIR 588/2012, Crc 377180, Proc. 57129/2016; FELICIANO ANTONIO SOUZA, Auto SEDIR 8270002/2016,
Crc 8305190, Proc. 60837/2015; FELICIANO ANTONIO SOUZA, Auto SEDIR 8270001/2016, Crc 8305190,
Proc. 60831/2015; FELICIANO ANTONIO SOUZA, Auto
SEDIR 8269965/2016, Crc 8305190, Proc. 60832/2015;
MAXCIONE PITANGUI DE ABREU PUBLICIDADE ME, Auto SEFA 8280260/2016, Ccm 4660992, Proc.
45654/2016; FILADELFO PETRI SARMENTO, Auto SEDUR 54011/2011, Crc 100044, Proc. 59279/2011; BALNEARIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, Tx.
Anuais 2013 a 2015, Ccm 245232, Proc. 31320/2016; BIC
SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA EPP, Auto SEFA
8274329/2016, Ccm 4665444, Proc. 18849/2016; GLUF'S
CERIMONIAL LTDA ME, Auto SEFA 8280345/2016, Ccm
109750, Proc. 48316/2016; L S DA SILVA ME, Auto SEFA
8280392/2016, Ccm 4656522, Proc. 53163/2016; WILSON DA SILVA DIAS, IPTU 2011 a 2015, insc. 7606066,
Proc. 32524/2016; COOP.HABITACIONAL DOS TRAB.
CAPIXABAS (MARLI DE FATIMA LIMA), IPTU 2014
e 2015, insc 10949775, Proc. 8636/2011; H7 REPRESENTAÇÕES EIRELI ME, Auto SEFA 8273874/2015,
Ccm 4664950, Proc. 68615/2015; LIMPSERVICE SERVIÇOS LTDA, Auto SEFA 8280250/2016, Ccm 251003,
Proc. 56223/2011; JOAO LUCIO RODRIGUES DO NASCIMENTO ME, Auto SEDIR 8269654/2016, Crc 470436,
Proc. 31417/2015; FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA, Auto SEMMA 002422/2016, Crc 8320012, Proc.
12696/2016; JOSIANE SARAMELO 08072722727, Auto
SEDIR 8269978/2016, Crc 461266, Proc. 318/2016; ARQUIVO FACIL E SERVIÇOS DE APOIO LTDA ME, Auto
SEFA 8269355/2014, Ccm 4270207, Proc. 87754/2013;
RONY CLAY PIFER, Auto SEFA 2272/2013, Ccm
4657442, Proc. 53252/2013; SANDRO RISSO DA SILVA ME, Auto SEFA 8270023/2014, Ccm 4624467, Proc.
9885/2014; SANDRO MARQUES DA COSTA ME, Auto
SEFA 8280382/2016, Ccm 4666878, Proc. 54655/2016;
BRAYTH ZAMBORLINI SIMOES, IPTU 2012 a 2015, insc
10871482, Proc. 52077/2016; DIAMETRAL INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA ME, Tx. Anuais 2011, Ccm 231487,
Proc. 3489/2016; ELIDIO PEREIRA GOMES, Auto SEFA
13/2012, Ccm 4600010, Proc. 109306/2012; VIVO S/A,
Auto SEDIR 11106/2012, Ccm 268232, Proc. 67943/2009;
HELITON GIL GUIMARAES OLIVEIRA 10483143758,
Auto SEMMA 000108/2014, Crc 469595, Proc. 51862/2014;
ROSEMIRA DA SILVA, IPTU 2011 a 2015, insc 5157841,
Proc. 15130/2016; FINABENS CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA ME, Auto SEFA 8274208/2016, Ccm
3753573, Proc. 12172/2016; JOAQUIM ROBERTO DE
FREITAS FILHO, Auto SEMMA 860/2015, Crc 353619,
Proc. 50255/2015; ODONTO LS LTDA ME, Auto SEFA
8273864/2015, Ccm 4657632, Proc. 67401/2015; ABDO
ZENOR ROCHA DAHER ME, Auto SEFA 8274479/2016,
Ccm 4187067, Proc. 63875/2015; ANTONIO DE ASSIS
OLIVEIRA, IPTU 2015, insc 5327275, Proc. 20795/2016;
RAFAELA PORTUGAL BORBA ONEDA ME, Auto SEFA
8274512/2016, Ccm 4663716, Proc. 12908/2016; MACROPORT LOGISTICA ARMAZENS GERAIS LTDA, Auto
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SEFA 8274515/2016, Ccm 3800326, Proc. 64129/2015;
CESAR MARTINS DE PAULA JUNIOR, Auto SEMMA 162/2014, Crc 8313007, Proc. 88492/2014; ROBSON DOS PASSOS ME, Auto SEFA 8269729/2014, Ccm
4657976, Proc. 25652/2014; E E EVENTOS LTDA ME,
Auto SEMMA 298/2014, Crc 8266653, Proc. 82288/2014;
ELSON JOSE DA FARIA, Auto SEFA 1/2012, Ccm
4584066, Proc. 83147/2012; COMERCIAL DIGITAL ONLINE LTDA ME, Auto SEDUR 19116/2014, Ccm 4146620,
Proc. 57701/2014; ZULEICA FERREIRA COUTINHO ME,
Auto SEFA 2869/2013, Ccm 165440, Proc. 21303/2012;
CONCRETO E AÇO LTDA ME, Auto SEFA 8271441/2014,
Ccm 4658895, Proc. 17372/2014; ABEDIAS A PEREIRA
COM VAREJ DE MERCADORIAS EM GERAL ME, Auto
SEFA 8271684/2014, Crc 457709, Proc. 9290/2015; RASTRO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA ME, Auto SEFA
108463/2012, Ccm 262196, Proc. 78847/2012; AUTO
SERVIÇO MANNIX LTDA EPP, Auto SEFA 8272801/2015,
Ccm 3408710, Proc. 5635/2015; MAIS BRASIL ATACADO
E VAREJO S/A, Auto SEDUR 22647/2014, Ccm 4665971,
Proc. 53876/2014; ADALTO BORTOLOZO, IPTU 2011 a
2015, insc. 10953373, Proc.71867/2015; LUIZ CARLOS
DO NASCIMENTO, Auto SEMMA 163/2014, Crc 116387,
Proc. 82547/2014; MECANICA GIGANTE LTDA ME, Auto
SEMMA 8269110/2014, Crc 74867, Proc. 86762/2014;
MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS, IPTU 2011 a
2015, insc 5582895, Proc. 54798/2014;

PORTARIA

Publicação Nº 67320

PORTARIA Nº 211, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016
Licença sem vencimento.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica
do Município,
CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrativo nº 23.099/2016,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença sem vencimento, para tratar de
interesses particulares, à servidora ALICE MARIA DE
SOUZA, matrícula nº 6.177, Auxiliar Técnico Administrativo e de Serviços – Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - Sesa, pelo período de 1 ano.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 3 de outubro de 2016.
Palácio Municipal em Serra, aos 18 de novembro de 2016.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal
GABRIEL PEIXOTO COSTA ROCHA
Secretário Municipal de Administração
e Recursos Humanos em Exercício
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RESUMO DE ADITIVOS

Publicação Nº 67319

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO
NÚMERO: 166/2015 2º ADITIVO
CONTRATADO: CONTEK ENGENHARIA S/A
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO EURICO SALLES.
OBJETIVO: ACRÉSCIMO DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM 06 (SEIS) MESES.
RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO
NÚMERO: 295/2015 1º ADITIVO
CONTRATADO: CONTEK ENGENHARIA S/A
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO JARDIM LIMOEIRO, POLIGONAL II (1ª FASE)
OBJETIVO: REPLANILHAMENTO SEM ALTERAÇÃO DO VALOR DO
CONTRATO.
PROCESSO Nº: 60.397/2016

ERRATA

Publicação Nº 67366

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ERRATA
No Decreto nº 8.454/2016 de 28 de novembro de 2016, publicado no DOM/ES do dia 30 de novembro de 2016, no Crédito Suplementar Anexo I - SUPLEMENTAÇÃO.
ONDE SE LÊ:

CRÉDITO SUPLEMENTAR
CÓDIGO
11.00.00
11.01.00
12.361.0540.2.500

-

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação
Pagamento de Pessoal e Encargos

- SUPLEMENTAÇÃO

R$ 1,00
VALOR

NATUREZA

FR

3.1.90.16.00

1.101.0000

200.000

LEIA-SE:

CRÉDITO SUPLEMENTAR
CÓDIGO
11.00.00
11.01.00
12.361.0540.2.500

ESPECIFICAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação
Pagamento de Pessoal e Encargos

-

ANEXO I

- SUPLEMENTAÇÃO

R$ 1,00
VALOR

NATUREZA

FR

3.1.90.16.00

1.103.0000

200.000
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Viana
Prefeitura
GILSON DANIEL BATISTA

DECRETO N° 278-2016 REDUÇÃO SALÁRIAL

Publicação Nº 67292

DECRETO Nº 278/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais, no Art. 60, inciso
IV, da Lei Orgânica do Município,

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.
JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETA:

Art. 1º A regra estabelecida no art. 4º do Decreto n.º
243/2016 estende-se aos cargos de Gerência de Almoxarifado e Patrimônio e Gerência de Contratos e Convênios.

PORTARIA Nº 1030/2016

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 01/11/2016.

Dispõe sobre Calendário Municipal - Feriados, Datas
Comemorativas e Pontos Facultativos de 2017.

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

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.

Viana - ES, 23 de novembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

PORTARIA N° 1029-2016 TORNAR SEM EFEITO

Publicação Nº 67283

PORTARIA Nº 1029/2016

PORTARIA N° 1030-2016 CALENDÁRIO 2017

Publicação Nº 67322

RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituído o calendário de feriados e pontos
facultativos no âmbito do Município de Viana para cumprimento nas repartições públicas do poder Executivo, a
partir do dia 01 de Janeiro de 2017, conforme anexo I.

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.

Paragrafo único. Excepcionalmente poderão sofrer alterações as datas consideradas ponto facultativo.
Art. 2 º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLVE:

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Art. 1° - TORNAR SEM EFEITO, a exoneração de ITAMAR DE ALMEIDA do cargo em Comissão de Encarregado IV na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, conforme portaria n° 1026/2016.

Viana, 07 de Dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua assinatura.

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.

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

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

Viana, 07 de Dezembro de 2016.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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Anexo I - Calendário de feriados e pontos facultativos no âmbito do Município de Viana.
Data

Dia da Semana

Denominação

Natureza

01 de janeiro

Domingo

Confraternização Universal

Feriado Nacional (Lei Federal nº 10.607, de 2002).

27 de fevereiro

Segunda-feira

Carnaval

Ponto facultativo

28 de fevereiro

Terça-feira

Carnaval

Ponto facultativo

01 de março

Quarta-feira

Quarta-feira de Cinzas

Ponto facultativo

13 de abril

Quinta-feira

Quinta-feira da Paixão

Ponto facultativo

14 de abril

Sexta-feira

Sexta-feira da Paixão

Feriado Municipal (Lei n°959/83)

21 de abril

Sexta-feira

Tiradentes

Feriado Nacional (Lei Federal nº 10.607, de 2002).

24 de abril

Segunda-feira

Nossa Senhora da Penha

Feriado Municipal (Lei 959/83 )

01 de maio

Segunda-feira

Dia do Trabalho

Feriado Nacional (Lei Federal nº 10.607, de 2002).

15 de junho

Quinta-feira

Corpus Christi

Lei municipal 2.804/2016

16 de junho

Sexta-feira

Ponto Facultativo

Ponto Facultativo

23 de julho

Domingo

Aniversario do Município

Feriado Municipal (Lei n° 959/2013)

07 de setembro

Quinta-feira

Independência do Brasil

Feriado Nacional (Lei Federal nº 10.607, de 2002).

08 de setembro

Sexta-feira

Ponto Facultativo

Ponto Facultativo

12 de outubro

Quinta-feira

Nossa Senhora Aparecida

Feriado Nacional (Lei Federal nº 6.802, de 1980).

13 de outubro

Sexta-feira

Ponto Facultativo

Ponto Facultativo

28 de outubro

Sábado

Dia do Servidor Público

Ponto facultativo

02 de novembro

Quinta-feira

Finados

Feriado Nacional (Lei Federal nº 10.607, de 2002).

03 de novembro

Sexta-feira

Ponto facultativo

Ponto facultativo

15 de novembro

Quarta-feira

Proclamação da República

Feriado Nacional (Lei Federal nº 10.607, de 2002).

08 de dezembro

Sexta-feira

Nossa Senhora da Conceição

Feriado Municipal (Lei n°959/83)

25 de dezembro

Segunda

Natal

Feriado Nacional (Lei Federal nº 10.607, de 2002).
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