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Consórcios Intermunicipais

Cim Polo Sul - ConSórCio PúbliCo da região Polo Sul do eS

PORTARIA CIM POLO SUL Nº 16– P, DE 21 DE DE-
ZEMBRO DE 2016.   DESIGNA PSICÓLOGA PARA ATU-
AR NO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016 DO CIM 
POLO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Publicação Nº 68857

PORTARIA CIM POLO SUL Nº 16– P, DE 21 DE DEZEMBRO 
DE 2016.

Designa Psicóloga para atuar no Processo Seletivo nº 
001/2016 do CIM POLO SUL, e dá outras providências.

O Presidente do CIM POLO SUL, no uso de suas atribui-
ções, com poderes que lhe confere o Estatuto e o Contrato 
de Consórcio Público do CIM POLO SUL,

RESOLVE:

Art. 1º - Designa a Sra. Fernanda Machado Sobrei-
ra, portadora do CPF nº 128.855.127-41, CRP nº 
16/3558, psicóloga, servidora do município de Ca-

choeiro de Itapemirim, para realizar Entrevista com os 
candidatos selecionados na 1ª (primeira) etapa do Proces-
so Seletivo Simplificado nº 001/2016, do Consórcio Público 
da Região Polo Sul – CIM POLO SUL.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua as-
sinatura.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial a portaria Cim Polo Sul, nº 15 P, de 16 de 
dezembro de 2016.

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

Mimoso do Sul/ES, 21 de dezembro de 2016.

Carlos Roberto Casteglione Dias

Presidente do Cim Polo Sul

Água Doce do Norte

Prefeitura

AVISO DE SUSPENSÃO PP 044/2016
Publicação Nº 68600

AVISO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MO-
DALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – PROCESSO Nº 
5794/2016

O Prefeito do Municipio de Água Doce do Norte, Estado 
do Espírito Santo, comunica aos interessados que o Pro-
cedimento Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 
044/2016 – Processo nº 5794/2016, objetivando a con-
tratação de Empresa para prestação de exames la-
boratorias de analises clinicas, para atender os usu-
ários do Sistema único de Saúde – SUS, de acordo 
com as normas do SUS, conforme termo de referen-
cia anexo I, no ano de 2017, está suspenso em virtude 
de adequações no Edital. O novo Edital será republicado 
com uma nova data para abertura do certame. Informa-
ções pelo site do www.aguadocedonorte.es.gov.br, e-mail: 
pmadn@uol.com.br ou pelos telefax 27-3759-1122 ou 
3759-1142 .

Água Doce Norte,ES,22.12.2016.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

CONTRATO 256 2016
Publicação Nº 68816

EXTRATO DO CONTRATO Nº 256/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO 
NORTE, ES.

CONTRATADO: JOÃO BATISTA ALVES TAVARES ME

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventi-
va e corretiva da frota de veículos automotores (gasolina)
do CONTRATANTE, com fornecimento de peças e mão-de-
-obra, em conformidade com as configurações e caracte-
rísticas mínimas constantes dos itens 1.2 e 1.3 a seguir 
discriminados:

VEÍCULO / SECRETARIA VALOR PE-
ÇAS

VALOR SER-
VIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE
VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 / ANO 
MODELO 2014/2014 PLACA OYG 
1515

R$ 1.200,00 R$ 900,00

TOTAL GERAL R$ 2.100,00

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos 
valores com o fornecimento de peças de reposição ora 
contratados, o montante global no valor de R$ 2.100,00 
(dois mil e cem reais) equivalente ao fornecimento das 
peças e/ou serviços efetivamente executados;

http://www.aguadocedonorte.es.gov.br
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VIGÊNCIA: A vigência do contrato será ate 31 de dezem-
bro de 2016, ou até a assinatura do contrato a ser celebra-
do com o vencedor do pregão presencial.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem 
as referidas despesas advirão da conta e dotação orça-
mentária fixada na Lei Complementar nº 005/2015, de 
27/11/2015.

ASSINATURA: 16 de dezembro de 2016.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO 257 2016
Publicação Nº 68813

EXTRATO DO CONTRATO Nº 257/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO 
NORTE, ES.

CONTRATADO: JOÃO BATISTA ALVES TAVARES ME

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventi-
va e corretiva da frota de veículos automotores (gasolina)
do CONTRATANTE, com fornecimento de peças e mão-de-
-obra, em conformidade com as configurações e caracte-
rísticas mínimas constantes dos itens 1.2 e 1.3 a seguir 
discriminados:

VEÍCULO / SECRETARIA VALOR PEÇAS VALOR 
SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

VEÍCULO FIAT/WAY FIRE/FLEX 
ANO MODELO 2012/2013 PLACA 
MTS6351

R$ 1.800,00 R$ 1.300,00

TOTAL GERAL R$ 3.100,00

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos 
valores com o fornecimento de peças de reposição ora 
contratados, o montante global no valor de R$ 3.100,00 
(três mil e cem reais) equivalente ao fornecimento das 
peças e/ou serviços efetivamente executados;

VIGÊNCIA: A vigência do contrato será ate 31 de dezem-
bro de 2016, ou até a assinatura do contrato a ser celebra-
do com o vencedor do pregão presencial.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem 
as referidas despesas advirão da conta e dotação orça-
mentária fixada na Lei Complementar nº 005/2015, de 
27/11/2015.

ASSINATURA: 16 de dezembro de 2016.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO 258 2016
Publicação Nº 68812

EXTRATO DO CONTRATO Nº 258/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO 
NORTE, ES.

CONTRATADO: JOÃO BATISTA ALVES TAVARES ME

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventi-
va e corretiva da frota de veículos automotores (gasolina)
do CONTRATANTE, com fornecimento de peças e mão-de-
-obra, em conformidade com as configurações e caracte-
rísticas mínimas constantes dos itens 1.2 e 1.3 a seguir 
discriminados:

VEÍCULO / SECRETARIA VALOR 
PEÇAS

VALOR 
SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VEÍCULO FIAT DUBLO/ES-
SENCE 1.8 ANO MODELO 
2014/2014 PLACA MQX 9674

R$ 1.800,00 R$ 1.200,00

VEICULO VW GOL 1.0 ANO MO-
DELO 2014/2014 PLACA PPA 
1381

R$ 1.900,00 R$ 1.300,00

TOTAL GERAL R$ 6.200,00

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos 
valores com o fornecimento de peças de reposição ora 
contratados, o montante global no valor de R$ 6.200,00 
(seis mil e duzentos reais) equivalente ao fornecimento 
das peças e/ou serviços efetivamente executados;

VIGÊNCIA: A vigência do contrato será ate 31 de dezem-
bro de 2016, ou até a assinatura do contrato a ser celebra-
do com o vencedor do pregão presencial.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem 
as referidas despesas advirão da conta e dotação orça-
mentária fixada na Lei Complementar nº 005/2015, de 
27/11/2015.

ASSINATURA: 16 de dezembro de 2016.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO 259 2016
Publicação Nº 68810

EXTRATO DO CONTRATO Nº 259/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO 
NORTE, ES.

CONTRATADO: JOÃO BATISTA ALVES TAVARES ME

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventi-
va e corretiva da frota de veículos automotores (gasolina)
do CONTRATANTE, com fornecimento de peças e mão-de-
-obra, em conformidade com as configurações e caracte-
rísticas mínimas constantes dos itens 1.2 e 1.3 a seguir 
discriminados:
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VEÍCULO / SECRETARIA VALOR 
PEÇAS

VALOR 
SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VEÍCULO SAVEIRO RONTAN AM-
BULÂNCIA 1.6 ANO MODELO 
2013/2013 PLACA MPK 5308

R$ 1.600,00 R$ 1.200,00

VEICULO FIAT/DOBLO PFISTER 
AMB ANO MODELO 2011/2012 
PLACA MTS 6365

R$ 5.500,00 R$ 3.900,00

VEICULO KOMBI 1.4 12P ANO 
MODELO 2002 2003 PLACA MSD 
1099

R$ 1.600,00 R$ 1.200,00

VEICULO VW GOL 1.0 ANO MO-
DELO 2015 2015 PLACA PPA 
1382

R$ 1.900,00 R$ 1.100,00

VEÍCULO VW GOL 1.0 ANO MO-
DELO 2015 2015 PLACA PPA 
1383

R$ 1.800,00 R$ 1.200,00

VEICULO FIAT SIENA ANO MO-
DELO 2011 2012 PLACA MTS 
6350

R$ 2.800,00 R$ 1.600,00

TOTAL GERAL R$ 25.400,00

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos 
valores com o fornecimento de peças de reposição ora 
contratados, o montante global no valor de R$ 25.400,00 
(vinte e cinco mil e quatrocentos reais) equivalente ao for-
necimento das peças e/ou serviços efetivamente executa-
dos;

VIGÊNCIA: A vigência do contrato será ate 31 de dezem-
bro de 2016, ou até a assinatura do contrato a ser celebra-
do com o vencedor do pregão presencial.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem 
as referidas despesas advirão da conta e dotação orça-
mentária fixada na Lei Complementar nº 005/2015, de 
27/11/2015.

ASSINATURA: 16 de dezembro de 2016.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO 260 2016
Publicação Nº 68808

EXTRATO DO CONTRATO Nº 260/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO 
NORTE, ES.

CONTRATADO: JOÃO BATISTA ALVES TAVARES ME

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventi-
va e corretiva da frota de veículos automotores (gasolina)
do CONTRATANTE, com fornecimento de peças e mão-de-
-obra, em conformidade com as configurações e caracte-
rísticas mínimas constantes dos itens 1.2 e 1.3 a seguir 
discriminados:

VEÍCULO / SECRETARIA VALOR 
PEÇAS

VALOR 
SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN 
1.0 ANO MODELO 2011 2011 
PLACA MTS 6364

R$ 1.500,00 R$ 800,00

VEÍCULO GM CELTA SPIRIT 1.0 
ANO MODELO 2010 2011 PLACA 
MTU 1452

R$ 900,00 R$ 600,00

VW KOMBI ESCOLAR ANO MO-
DELO 2011 2012 PLACA ODF 
1490

R$ 1.800,00 R$ 1.100,00

VW KOMBI ESCOLAR ANO MO-
DELO 2011 2012 PLACA MTS 
6366

R$ 1.800,00 R$ 1.100,00

TOTAL GERAL R$ 9.600,00

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos 
valores com o fornecimento de peças de reposição ora 
contratados, o montante global no valor de R$ 9.600,00 
(nove mil e seiscentos reais) equivalente ao fornecimento 
das peças e/ou serviços efetivamente executados;

VIGÊNCIA: A vigência do contrato será ate 31 de dezem-
bro de 2016, ou até a assinatura do contrato a ser celebra-
do com o vencedor do pregão presencial.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem 
as referidas despesas advirão da conta e dotação orça-
mentária fixada na Lei Complementar nº 005/2015, de 
27/11/2015.

ASSINATURA: 16 de dezembro de 2016.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO 261 2016
Publicação Nº 68804

EXTRATO DO CONTRATO Nº 261/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO 
NORTE, ES.

CONTRATADO: JOÃO BATISTA ALVES TAVARES ME

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventi-
va e corretiva da frota de veículos automotores (gasolina)
do CONTRATANTE, com fornecimento de peças e mão-de-
-obra, em conformidade com as configurações e caracte-
rísticas mínimas constantes dos itens 1.2 e 1.3 a seguir 
discriminados:

VEÍCULO / SECRETARIA VALOR PEÇAS VALOR 
SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-
NOS
VEÍCULO FIAT STRADA CS 
1.4 ANO MODELO 2012 2013 
PLACA MTS 6371

R$ 1.800,00 R$ 900,00

VEICULO PAMPA FORD ANO 
MODELO 1995 1995 PLACA 
MTJ 2264

R$ 1.100,00 R$ 800,00
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VEÍCULO VW SAVEIRO ANO 
MODELO 1996 1996 PLACA 
MOY 6151

R$ 1.450,00 R$ 800,00

TOTAL GERAL R$ 6.850,00

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos 
valores com o fornecimento de peças de reposição ora con-
tratados, o montante global no valor de R$ 6.850,00 (seis 
mil oitocentos e cinquenta reais) equivalente ao forneci-
mento das peças e/ou serviços efetivamente executados;

VIGÊNCIA: A vigência do contrato será ate 31 de dezem-
bro de 2016, ou até a assinatura do contrato a ser celebra-
do com o vencedor do pregão presencial.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem 
as referidas despesas advirão da conta e dotação orça-
mentária fixada na Lei Complementar nº 005/2015, de 
27/11/2015.

ASSINATURA: 16 de dezembro de 2016.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO 262 2016
Publicação Nº 68802

EXTRATO DO CONTRATO Nº 262/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO 
NORTE, ES.

CONTRATADO: JOÃO BATISTA ALVES TAVARES ME

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventi-
va e corretiva da frota de veículos automotores (gasolina)
do CONTRATANTE, com fornecimento de peças e mão-de-
-obra, em conformidade com as configurações e caracte-
rísticas mínimas constantes dos itens 1.2 e 1.3 a seguir 
discriminados:

VEÍCULO / SECRETARIA VALOR PEÇAS VALOR 
SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONO-
MICO

VEÍCULO FIAT VEICULO KA 1.0 
FLEX ANO MODELO 2012 2013 
PLACA ODO 9782

R$ 1.300,00 R$ 600,00

VEICULO GM S10 FLEX POWER 
2.4 ANO MODELO 2004 2004 
PLCA MOZ 6321

R$ 1.800,00 R$ 1.000,00

VEICULO VW SAVEIRO ANO 
MODELO 2014 2015 PLACA PPA 
1380

R$ 2.300,00 R$ 900,00

-TOTAL GERAL R$ 7.900,00

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos 
valores com o fornecimento de peças de reposição ora 
contratados, o montante global no valor de R$ 7.900,00 
(sete mil e novecentos reais) equivalente ao fornecimento 
das peças e/ou serviços efetivamente executados;

VIGÊNCIA: A vigência do contrato será ate 31 de dezem-

bro de 2016, ou até a assinatura do contrato a ser celebra-
do com o vencedor do pregão presencial.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem 
as referidas despesas advirão da conta e dotação orça-
mentária fixada na Lei Complementar nº 005/2015, de 
27/11/2015.

ASSINATURA: 16 de dezembro de 2016.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

DECISÃO BRASIL CARINHOSO
Publicação Nº 68595

Água Doce do Norte, 21 de dezembro de 2016.

Processo nº 05982/2016

DECISÃO

Em parecer opinativo, a assessoria jurídica do gabine-
te opina pela possibilidade de dispensa de licitação nos 
termos do art. 24, V da Lei 8.666/93 para compra direta 
dos itens que foram frustrados no pregão presencial nº 
043/2016.

ACOLHO O PARECER e, para tal fim,DETERMINOa com-
pra solicitada do estabelecimento comercial VAILTON AL-
VES VIEIRA – ME, CNPJ 28.510.543/0001-78.
Publique-se e, após, à área de contabilidade para infor-
mação de dotação e, caso haja dotação, para a área de 
compras para expedição da competente autorização de 
fornecimento.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

Prefeito Municipal

DECRETO 126/2016
Publicação Nº 68844

DECRETO Nº 126/2016.

“Dispõe sobre o ponto facultativo nos dias

23 e 30 de dezembro de 2016, e da outras provi-
dencias”

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º ) – Fica Decretado ponto facultativo, nos dias 23 
e 30 de dezembro de 2016, em todas as repartições Pú-
blicas pertencentes ao Município de Água Doce do Norte, 
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ES, com exceção dos serviços considerados contínuos e 
essenciais, conforme necessidade e determinação de cada 
Secretário Municipal.

Art. 2º ) – Este Decreto entra em vigor na data de sua 
Publicação.

Art. 3º ) – Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do 
Norte, Estado do Espírito Santo, aos 20 dias do 
mês de dezembro do ano de 2.016 – 28º Ano de sua 
Emancipação Política e Administrativa.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

LEI 053 2016
Publicação Nº 68781

LEI Nº 053, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

“Declara de Utilidade Pública a Associação dos Ami-
gos e Moradores do Bairro Cristo Rei - AMOBACR”.

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte: Faço saber 
que a Câmara Municipal DECRETA e eu SANCIONO a se-
guinte lei:

Art. 1º. Declara a Utilidade Pública da Associação dos Ami-
gos e Moradores do Bairro Cristo Rei – AMOBACR, sediada 
no Bairro Cristo Rei neste município de Água Doce do Nor-
te – ES, e inscrita no CNPJ sob o n° 26.192.628/0001-20.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, 
Estado do Espírito, 20 de dezembro de 2016.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

LEI 054 2016
Publicação Nº 68782

LEI Nº 054, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

“Declara de Utilidade Pública a Associação dos Ami-
gos e Moradores do Bairro Bela Vista – Água Doce do 
Norte - ES.”

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte: Faço saber 
que a Câmara Municipal DECRETA e eu SANCIONO a se-
guinte lei:

Art. 1º. Declara a Utilidade Pública da Associação dos 
Amigos e Moradores do Bairro Bela Vista – Água Doce do 
Norte - ES, sediada no Bairro Bela Vista neste município 
de Água Doce do Norte – ES, e inscrita no CNPJ sob o n° 
12.697.044/0001-00.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, 
Estado do Espírito, 20 de dezembro de 2016.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

LEI 055 2016
Publicação Nº 68784

LEI Nº 055, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

“Concede Título de Cidadão Honorário e da outras 
providencias.”

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte: Faço saber 
que a Câmara Municipal DECRETA e eu SANCIONO a se-
guinte lei:

Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Honorário do 
Município de Água Doce do Norte – ES, a Dra. MAYELIN 
LEDESMA RAMOS, em reconhecimento aos serviços pres-
tados a este Municipio.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, 
Estado do Espírito, 20 de dezembro de 2016.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal
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Aracruz

Prefeitura

CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº  028/2016 
- PROCESSO 9.463/2016 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DO 25º GRUPO DE ESCOTEIRO JEQUITIBÁ

Publicação Nº 68760

RESUMO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINAN-
CEIRA Nº 028/2016

Processo nº 9.463/2016

CONCEDENTE: Município de Aracruz, representado pela 
Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho.

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 25º 
GRUPO ESCOTEIRO JEQUITIBÁ

Objeto: O repasse de recursos financeiros à Convenente 
para pagamento de pessoal e encargos, conforme discri-
minado em seu Plano de Trabalho, acostado ao Processo 
Administrativo nº 9.463/2016, parte integrante deste do-
cumento, para todos os efeitos, independente de trans-
crição. O Plano de Trabalho objeto deste Convênio encon-
tra-se detalhado em documentação acostada aos autos, 
aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Aracruz e apresentado à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Prazo:

Valor Total: R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) que 
será repassado à Convenente em 01 (uma) única parcela.

Data da assinatura: 07 de dezembro de 2016

Aracruz/ES, 20 de dezembro de 2016.

Maria de Fátima Furtado Nunes

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto nº 30.710, de 18/02/2016

PORTARIA N° 147
Publicação Nº 68560

PORTARIA SEMSU Nº. 147 DE 12/12/2016.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS DE ARA-
CRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME PORTARIA DO GABI-
NETE Nº.13.741 DE 29/04/2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Servidora Comissionada, Joyce Caroline 
da Fonseca, matrícula n.º 20.247, nomeado pela Portaria 
SEGAB n.º 12.952, de 15 de setembro de 2014, como Pre-
goeira responsável pela condução do PREGÃO ELETRÕNI-
CO de n.º 125/2016, referente ao Processo Administrativo 
nº 9.260/2016, na data e horário designados em Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas ausências ou impedimentos do 
Pregoeiro indicado neste artigo, ficam designados como 
Pregoeiros Substitutos os Servidores Efetivos, Edson Wa-
nder Dambroz, matrícula n.º 996, Marcelo Rodrigues de 
Oliveira, matrícula 1041, nomeados pela Portaria SEGAB 
n.º 13.741, de 29 de abril de 2016.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados, no-
meados pelas Portarias SEGAB n.º. 13.741 de 29 de abril 
de 2016, como membros da Equipe de Apoio ao Senhor 
Pregoeiro:

NOME CARGO MATRICULA

Carlas Andreia Pignaton 
Ravani

Comissionado 23137

Ravena Dias Neves Efetivo 21820

Art. 3º. O Senhor Pregoeiro e respectiva equipe de apoio 
deverão estar presentes na sala onde será realizado o pre-
gão Presencial ou Eletrônico, até cinco minutos antes do 
início de credenciamento dos licitantes ou abertura das 
Propostas, conforme o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: A não observância deste artigo por 
qualquer membro da equipe designada para realização do 
pregão importará na sua imediata exclusão da respectiva 
sessão.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de 
sua assinatura permanecendo seus efeitos até a homolo-
gação do respectivo certame.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 12 de dezembro de 2016.

André Coelho da Silva

Secretário Municipal de Suprimentos

Decreto nº 25.288, de 03/01/2013

RESOLUÇÃO DE Nº 12/2016 - CMSA
Publicação Nº 68839

Resolução nº 12/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACRUZ – 
CMSA, EM REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
20 DE DEZEMBRO DE 2016 NO CONSELHO INTERA-
TIVO DE SEGURANÇA DE ARACRUZ- CISA.

RESOLVE: Art.1º- Aprovar a Minuta do Contrato de 
Rateio entre a Secretaria Municipal de Saúde e o 
Consórcio Público da Região Polinorte - CIM Polinorte/
ES, para fins de execução dos objetivos e finalidades do 
Consórcio no tocante ao modelo de governança regional 
para oferta de serviços relativos área da saúde, para o 
exercício de 2017.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta 
data.

Aracruz-ES, 20 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Adão dos Santos

Presidente do Conselho Municipal de Saúde
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Homologo a Resolução do Conselho Municipal de Saúde de 
Aracruz nº 12 de 20 de Dezembro de 2016.

Mariana Facini Souza

Secretária Municipal de Saúde

RESUMO CONTRATOS FORNECIMENTO Nº 176, 177, 
178, 179 E 180/2016 - PROCESSO 11.427 /2016 - 
MATERIAIS DE CONSUMO - FIRMATURA CONVÊNIO 
MDS

Publicação Nº 68777

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 
176/2016

Processo nº 11.427/2016

Contratante: Município de Aracruz, representado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Contratado: A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO 
LTDA ME

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (papelaria, 
brinquedos e materiais esportivos), tendo em vista a fir-
matura do Convênio de nº 817286/2015 celebrado com o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), conforme especificações constantes do Anexo I 
(Formulário “Especificações e Cotação de Preços”) e Anexo 
II “Termo de Referência e Planilha Orçamentária Estima-
tiva” do Pregão Eletrônico nº 118/2016, parte integran-
te deste contrato para todos os efeitos, independente de 
transcrição.

Prazo: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatu-
ra, admite prorrogação, desde que plenamente justificado, 
atendendo aos interesses e conveniência da administra-
ção.

Valor: R$ 1.464,00 (um mil quatrocentos e sessenta e 
quatro reais), referente aos lotes 01, 04 e 06.

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 
177/2016

Processo nº 11.427/2016

Contratante: Município de Aracruz, representado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Contratado: FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR - ME

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (papelaria, 
brinquedos e materiais esportivos), tendo em vista a fir-
matura do Convênio de nº 817286/2015 celebrado com o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), conforme especificações constantes do Anexo I 
(Formulário “Especificações e Cotação de Preços”) e Anexo 
II “Termo de Referência e Planilha Orçamentária Estima-
tiva” do Pregão Eletrônico nº 118/2016, parte integran-
te deste contrato para todos os efeitos, independente de 
transcrição.

Prazo: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatu-
ra, admite prorrogação, desde que plenamente justificado, 
atendendo aos interesses e conveniência da administra-
ção.

Valor: R$ 11.440,00 (onze mil quatrocentos e quarenta 
reais) referente lotes 03, 05, 07, 09, 11 e 13.

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 
178/2016

Processo nº 11.427/2016

Contratante: Município de Aracruz, representado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Contratado: MARCIO ROBERTO DA SILVA EIRELI-EPP

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (papelaria, 
brinquedos e materiais esportivos), tendo em vista a fir-
matura do Convênio de nº 817286/2015 celebrado com o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), conforme especificações constantes do Anexo I 
(Formulário “Especificações e Cotação de Preços”) e Anexo 
II “Termo de Referência e Planilha Orçamentária Estima-
tiva” do Pregão Eletrônico nº 118/2016, parte integran-
te deste contrato para todos os efeitos, independente de 
transcrição.

Prazo: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatu-
ra, admite prorrogação, desde que plenamente justificado, 
atendendo aos interesses e conveniência da administra-
ção.

Valor: R$ 6.548,50 (seis mil, quinhentos e quarenta e oito 
reais e cinquenta centavos) referente aos lotes 10 e 12.

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 
179/2016

Processo nº 11.427/2016

Contratante: Município de Aracruz, representado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Contratado: N.T. LUIZE - EPP

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (papelaria, 
brinquedos e materiais esportivos), tendo em vista a fir-
matura do Convênio de nº 817286/2015 celebrado com o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), conforme especificações constantes do Anexo I 
(Formulário “Especificações e Cotação de Preços”) e Anexo 
II “Termo de Referência e Planilha Orçamentária Estima-
tiva” do Pregão Eletrônico nº 118/2016, parte integran-
te deste contrato para todos os efeitos, independente de 
transcrição.

Prazo: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatu-
ra, admite prorrogação, desde que plenamente justificado, 
atendendo aos interesses e conveniência da administra-
ção.

Valor: R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta 
reais), referente ao lote 08.

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 
180/2016

Processo nº 11.427/2016

Contratante: Município de Aracruz, representado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Contratado: PINTANDO O SETE PAPELARIA LTDA ME

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (papelaria, 
brinquedos e materiais esportivos), tendo em vista a fir-
matura do Convênio de nº 817286/2015 celebrado com o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), conforme especificações constantes do Anexo I 
(Formulário “Especificações e Cotação de Preços”) e Anexo 
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II “Termo de Referência e Planilha Orçamentária Estima-
tiva” do Pregão Eletrônico nº 118/2016, parte integran-
te deste contrato para todos os efeitos, independente de 
transcrição.

Prazo: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatu-
ra, admite prorrogação, desde que plenamente justificado, 
atendendo aos interesses e conveniência da administra-
ção.

Valor: R$ 600,00 (seiscentos reais) referente ao lote 02.

Data da assinatura: 22/12/2016

Aracruz/ES, 22 de dezembro de 2016

Maria de Fátima Furtado Nunes

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto nº 30.710 de 18/02/2016

Serviço autônomo de Água e eSgoto de araCruz

ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2016
Publicação Nº 68095

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
02/2016 PROCESSO 205/2015

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Aracruz-ES

Contratada:Ticket Serviços S/A

Objeto: Prorrogação do prazo de duração do contrato por 
mais 12 meses com início em 04/01/2017 e término no dia 
03/01/2018, valor do aditivo R$ 1.200.000,00. A Dotação 
Orçamentária para fazer face ao objeto desse aditivo cor-
rerá a conta do Orçamento, a saber: 002001. 171220040
2.007.33903900000.20000000.

Jader Mutzig Buna

Diretor Geral Interino do SAAE

PORTARIA SAAE-ARA-198/2016
Publicação Nº 68561

PORTARIA SAAE-ARA-198/2016

Destituição de função gratificada do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Aracruz-ES.

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, e de acordo com a Lei 
nº 3.943/2015 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Aracruz, e

Considerando o pedido através do memorando SAAE-A-
RA-034/2016,

RESOLVE:

Art. 1º DESTITUIR o servidor WANDERLEY BASTOS 

da função gratificada de COORDENADOR do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES a partir de 
01/01/2017.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir de 01/01/2017.

Aracruz-ES, 22 de dezembro de 2016.

JADER MUTZIG BRUNA

Diretor Geral Interino do SAAE

Decreto 31.241/2016

PORTARIA SAAE-ARA-199/2016
Publicação Nº 68562

PORTARIA SAAE-ARA-199/2016

Dispõe sobre estabilidade e progressão de servidor efetivo 
aprovado em estágio probatório conforme Lei 3.939/2015 
- Plano de Classificação de Cargos, Vencimentos e Carrei-
ra, do Quadro Permanente do SAAE - Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Aracruz.

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, e de acordo com a Lei 
nº 3.943/2015 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Aracruz,

RESOLVE:

Art. 1º DECIDE pela ESTABILIDADE e AUTORIZA a 
PROGRESSÃO por Merecimento concedida a partir do dia 
31/12/2016 à servidora WANESSA INGLID FERREIRA 
GOMES NUNES, Cargo: Contador, matrícula 22, admitida 
em 31/12/2013, por atender o disposto no artigo 27 da lei 
3.939/2015 (Plano de Classificação de Cargos, Vencimen-
tos e Carreira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
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Aracruz – ES) e ter obtido a média geral de 84,27% nas 
avaliações do estágio probatório, conforme RELATÓRIO FI-
NAL da Comissão de Desenvolvimento Funcional instituída 
pela Portaria SAAE-ARA-221/2014.

Art. 2º Os efeitos financeiros decorrentes da Progressão 
por Merecimento, vigorará a partir do primeiro dia do mês 
subsequente à sua concessão.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir de 31/12/2016.

Aracruz-ES, 22 de dezembro de 2016.

JADER MUTZIG BRUNA
Diretor Geral Interino do SAAE

Decreto 31.241/2016

PROCESSO Nº 211/2016
Publicação Nº 68819

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ART. 25, 
CAPUT DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES torna público que reconhece a INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO em favor do DER- Departamento de Estra-
das de Rodagem do Espírito Santo referente ao pagamen-
to de DUA para o projeto de adutora que levará água de 
Coqueiral para Santa Cruz. Valor total de R$ 283,57. O 
processo é de nº 211/2016.

Jader Mutzig Bruna

Diretor Geral Interino do SAAE

Castelo

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 10/2016
Publicação Nº 68821

ADITIVO CONTRATUAL

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2016 DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO , QUE ENTRE SI FAZEM, MUNICÍ-
PIO DE CASTELO E A EMPRESA SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA.

O Município de Castelo, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ 
sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Jair Ferraço Júnior, brasileiro, 
casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 989.018.347-15, RG sob o nº 778.956-SSP/ES, residente e domiciliado 
na Av. Ministro Araripe, 388, aptº 502, Centro, nesta cidade de Castelo-ES, doravante denominado CONTRATANTE e de 
outro lado a empresa SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME, neste ato denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ 
sob o n° 07.779.506/0001-90, com sede na Rua Antônio Fittipaldi, n°. 110, Bairro Santo Agostinho, Município de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, representada pelo(a) Sr(a). PAULO EMÍLIO SALES, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n°. 
034.548.557-21, portador da Cédula do Identidade n°. 1.435.935, residente e domiciliado na Rua Antônio Fittipaldi, n°. 
152, 2°. andar, Bairro Santo Agostinho, Municipio de Castelo, Estado do Espírito Santo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
No 187/2015, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, têm entre si, justos e contratados, sob a forma de execu-
ção 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 10/2016, mediante as 
condições adiante pactuadas:

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de vigência do presente contrato constante na Cláusula Quinta do contrato original, fica 
aditivado em mais 12 (Doze) meses, contados a partir do dia 31 de Dezembro de 2016, tudo conforme processo adminis-
trativo nº 013001/2016 oriundo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

CLÁUSULA QUARTA: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da do Orçamento da Prefeitura para 
o exercício de 2017.

Dotação Orçamentária Elemento Despesa Ficha Origem
0150022575100622.134 33903900000 0762 SEMSUR – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUINTA - Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
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E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente CONTRATO em 04 (cinco) vias de igual teor e forma, junta-
mente com duas testemunhas igualmente signatárias.

Castelo-ES, 21 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 370/2016
Publicação Nº 68762

ADITIVO CONTRATUAL

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 370/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIRMADO ENTRE A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CASTELO E A EMPRESA CTRCI – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO 
DE ITAPEMIRIM.

O Município de Castelo, no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Nossa 
Senhora da Penha, n º 103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, 
representado neste ato pelo seu Prefeito, Jair Ferraço Júnior, brasileiro, casado, agente 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 deno-
minada CONTRATANTE e de outro lado a empresa CTRCI – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO 
DE ITAPEMIRIM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.562.881/0001-83, com sede na praça 
Jerônimo Monteiro, nº 45, sl 01, bairro Centro, Cachoeiro de Itapemirim, Estado deo Espírito Santo, CEP.: 26.300-970, 
neste ato representada pelo sócio -administrador o Sr. MARIVALDO GANZELLA, brasileiro, casado, empresário, residen-
te e domiciliado na Av. Nossa Senhora da Penha, nº 2432, apto 1601, cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, têm 
entre si, justo e contratado, a prestação de serviços, referente ao Pregão Presencial º. 097/2016, 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 370/2016, mediante 
as condições adiante pactuadas:

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de vigência do presente contrato constante na Cláusula Sétima do contrato original, fica 
aditivado em mais 04 (Quatro) meses e 13 (Treze) dias, contado a partir do dia 31 de Dezembro de 2016, tudo conforme 
processo administrativo nº 012938/2016 oriundo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

CLÁUSULA QUARTA: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da do Orçamento da Prefeitura para 
o exercício de 2017.

Dotação Orçamentária Elemento Despesa Ficha Origem

0150011545200612.133 33903900000 0749 SEMSUR – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUINTA - Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, na presença das tes-
temunhas infra firmadas, para que se produza seus efeitos legais, após lido e achado conforme.

Castelo-ES, 21 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal
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4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 101480/2014
Publicação Nº 68778

ADITIVO CONTRATUAL

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA 
POR PREÇO UNITÁRIO Nº 101480/2014, CELEBRA-
DO ENTRE O MUNICÍPIO DE CASTELO E A EMPRESA 
MONTANHA CONSTRUTORA LTDA – EPP.

O MUNICÍPIO DE CASTELO, com sede à Avenida Nos-
sa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o 
n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, Sr. JAIR FERRAÇO JÚNIOR, bra-
sileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 
989.018.347-15, RG sob o nº 778.956-SSP/ES, residente 
e domiciliado na Av. Ministro Araripe, 388, aptº 502, Bair-
ro Centro, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, 
CEP. 29.360-000, doravante denominado CONTRATANTE 
e de outro lado a empresa MONTANHA CONSTRUTORA 
LTDA - EPP, neste ato denominada CONTRATADA, ins-
crita no CNPJ sob o n° 08.699.574/0001-01, com sede à 
Rua Pau Brasil, nº 15, Bairro Bela Vista, Cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, representada 
pelo sócio Srº CARLOS ALBERTO BRAVIM LOUZADA, 
brasileiro, casado, residente à Rua Pau Brasil, sn, Bairro 
Bela Vista, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, 
CEP. 29.360-000, inscrito no CPF sob o n° 739.143.397-
72, e Carteira de Identidade nº 06032244-3 IFP/RJ, refe-
rente a Tomada de Preço nº 007/2014, têm entre si, 
justos e contratados, a prestação de serviços de emprei-
tada 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 co-
mum acordo, resolvem aditar o contrato nº 101480/2014, 
mediante as condições adiante pactuadas:

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de vigência do presente 
contrato constante na Cláusula Sexta do contrato original, 
fica aditivado em mais 90 (Noventa) dias, contados a par-
tir do dia 30 de Dezembro de 2016, tudo conforme proces-
so administrativo nº 0015348/2016 oriundo da Secretaria 
Municipal de Obras.

CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas inalteradas as de-
mais cláusulas do contrato original.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente adi-
tivo contratual em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo, que também o as-
sinam.

Castelo/ES, 22 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 105728/2014
Publicação Nº 68626

ADITIVO CONTRATUAL

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1.05728/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CASTELO E A EM-
PRESA FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA – ME.

O MUNICÍPIO DE CASTELO, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Bairro Centro, Cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, Sr. JAIR FERRAÇO JÚNIOR, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 989.018.347-
15, RG sob o nº 778.956-SSP/ES, residente e domiciliado na Av. Ministro Araripe, 388, aptº 502, Bairro Centro, Cidade de 
Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa 
FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 31.736.796/0001-
79, com sede à Rua Vila Velha, nº 44, Vila da Samarco, Município de Anchieta, Estado do Espirito Santo, Cep: 29.230-
000, representada pela Srª. MARIA HELENA CASSEMIRA DA SILVA, brasileira, solteira, comerciante, residente na Rua 
Ana Toledo, n° 17, Bairro São Francisco, Município de Cariacica-ES, doravante denominada, CONTRATADA, têm entre si 
justos e acertados o presente Termo Aditivo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas atualizações, e em conformidade com o 
Edital da Concorrência acima citado, objeto do processo administrativo Nº 004988/2016, passando o Contrato originário 
a viger com as condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes contratantes, de comum acordo, resolvem aditar o contrato nº 105728/2014, mediante 
as condições adiante pactuadas:

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de vigência do presente contrato constante na Cláusula Oitava do contrato original, fica 
aditivado em mais 12 (Doze) meses, contados a partir do dia 31 de Dezembro de 2016, tudo conforme processo adminis-
trativo nº 012939/2016 oriundo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
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CLÁUSULA QUARTA: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da do Orçamento da Prefeitura para 
o exercício de 2017.

Dotação Orçamentária Elemento Despesa Ficha Origem

0150011545200612.200 33903900000 0752 SEMSUR – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUINTA - Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente Termo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, que após lido 
e achado conforme, vai assinado pelas partes.

Castelo-ES, 22 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

CONTRATO Nº 449/2016
Publicação Nº 68731

Contrato nº 449/2016

Adesão do Pregão nº 001/2016, na forma Eletrônica, para Registro de Preços do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Câmpus São Borja

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: Plaxmetal S. A. Indústria de Cadeiras Corporativas

OBJETO: A presente Ata tem por objeto a aquisição de mobiliário de biblioteca, sala de aula, laboratório de ensino, e de 
escritório, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento para atendimento 
das necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus São Borja e participantes. 
Tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 016136/2016, oriundo da Secretaria Municipal de Educação.

PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário Valor Total

01 400 Conj.
Cadeira com quatro pés fixa tipo diretor.

Conforme edital e seus anexos.
250,00 100.000,00

Valor Total R$ 100.000,00

VALIDADE DA ATA : A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da homologação, não 
podendo ser prorrogada.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária do exercício de 
2016:

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Origem

0070091236500211.024 44905200000 0234 SEME – Equipamento e Material Permanente

0070091236100251.035 44905200000 0219 SEME – Equipamento e Material Permanente

Castelo-ES, 22 de dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal
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DECRETO 15.451
Publicação Nº 68722

DECRETO N° 15.451, DE 20 DE DEZEMBRO DE 
2016.

COLOCA SERVIDORA MARLENE MARIA TURINI BA-
TISTA MACHADO À DISPOSIÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Or-
gânica do Município de Castelo, Considerando o que cons-
ta no processo nº 013.596/2016, de 04 de novembro de 
2016.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica à disposição da Secretaria Municipal de Servi-
ços Urbanos, a servidora MARLENE MARIA TURINI BA-
TISTA MACHADO, ocupante do cargo efetivo de Fiscal de 
Posturas de Saúde Pública, nomeada através nº Decreto 
nº 5.001, de 17 de dezembro de 2013, a partir 02 de ja-
neiro de 2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com seus efeitos a partir 02 de janeiro 
de 2017.

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

GABINETE DO PREFEITO, 20 de dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016.

DECRETO 15.453
Publicação Nº 68791

DECRETO Nº 15.453, DE 20 DE DEZEMBRO DE 
2016.

EXONERA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
WAGNER DE SOUZA RABELO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica 
do Município de Castelo;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado o Sr. WAGNER DE SOUZA RA-
BELO, do cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar 
Operacional de Serviços, lotado no Gabinete do Prefei-
to, exercendo suas atividades junto a Secretaria Mu-

nicipal de Esportes (SEMESP), constante do Anexo 
II pertencente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, 
e modificações introduzidas pelas Leis nºs 2.557 de 
17 de agosto de 2007, 2.613 de 28 de dezembro de 
2007, A PARTIR DE 02 DE janeiro DE 2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2017.

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

GABINETE DO PREFEITO, 20 de dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO 15.454
Publicação Nº 68793

DECRETO Nº 15.454, DE 20 DE DEZEMBRO DE 
2016.

EXONERA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
LUAN GAVA MARTINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica 
do Município de Castelo;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado o Sr. LUAN GAVA MARTINS, do 
cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar Operacional 
de Serviços, lotado no Gabinete do Prefeito, exercen-
do suas atividades junto a Secretaria Municipal de 
Esportes (SEMESP), constante do Anexo II perten-
cente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, e modifi-
cações introduzidas pelas Leis nºs: 2.557 de 17 de 
agosto de 2007, 2.613 de 28 de dezembro de 2007, 
a partir de 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos a 02 de janeiro de 2017.

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

GABINETE DO PREFEITO, 20 de dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016
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DECRETO 15.455
Publicação Nº 68792

DECRETO Nº 15.455, DE 20 DE DEZEMBRO DE 
2016.

EXONERA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
YURI LOVATO PEREIRA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica 
do Município de Castelo;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado o Sr. YURI LOVATO PEREIRA, 
do cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar Ope-
racional de Serviços, lotado no Gabinete do Prefeito, 
exercendo suas atividades junto a Secretaria Muni-
cipal de Esportes (SEMESP), constante do Anexo II 
pertencente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, e 
modificações introduzidas pelas Leis nºs: 2.557 de 
17 de agosto de 2007, 2.613 de 28 de dezembro de 
2007, a partir de 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos a 02 de janeiro de 2017.

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

GABINETE DO PREFEITO, 20 de dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO 15.456
Publicação Nº 68794

DECRETO Nº 15.456, DE 20 DE DEZEMBRO DE 
2016.

EXONERA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
BRÍGIDA ZAMBOM BARBOSA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica 
do Município de Castelo;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerada a Srª. BRÍGIDA ZAMBOM BAR-
BOSA, do cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar 
Operacional de Serviços, lotado no Gabinete do Prefei-
to, exercendo suas atividades junto a Secretaria Mu-

nicipal de Esportes (SEMESP), constante do Anexo 
II pertencente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, e 
modificações introduzidas pelas Leis nºs: 2.557 de 
17 de agosto de 2007, 2.613 de 28 de dezembro de 
2007, A PARTIR DE 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeito a PARTIR DE 02 de janeiro de 2017.

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

GABINETE DO PREFEITO, 20 de dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO 15.457
Publicação Nº 68721

DECRETO Nº 15.457, DE 20 DE DEZEMBRO DE 
2016.

EXONERA FUNCIONÁRIO DO QUADRO ÚNICO DO 
MUNICÍPIO DE CASTELO.

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

• Considerando o que consta no processo nº 012692/2016, 
de 14 de outubro de 2016, oriundo da Promotoria de Jus-
tiça Cumulativa da Comarca de Castelo;

• Considerando a decisão proferida pela Comissão de In-
quérito, nomeada através do Decreto Nº 15.115, de 19 de 
outubro de 2016;

• Considerando o que consta nos ofícios: OF. SEMAD/
PMC Nº 561/2016, de 12 dezembro de 2016, encami-
nhada a advogada Marcela Clipes e o OF. SEMAD/PMC Nº 
562/2016, de 12 dezembro de 2016, encaminhado ao ser-
vidor Jocimar Ribeiro; e;

• Considerando o que consta da notificação ao servidor 
Jocimar Ribeiro, publicada no Diário (DOM) em 13 de de-
zembro de 2016;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado o Servidor Público Municipal, 
Sr. JOCIMAR RIBEIRO, ocupante do cargo efeti-
vo de Professor Pedagógico – Supervisão Escolar 
– MPM, nomeado através do Decreto n° 19.536, de 
30 de novembro de 2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 20 de dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO 15.458
Publicação Nº 68720

DECRETO N° 15.458, DE 20 DE DEZEMBRO DE 
2016.

ALTERA DECRETO Nº 15.118 DE 21 DE OUTUBRO 
DE 2016, QUE ESTABELECE MEDIDAS ADMINIS-
TRATIVAS DE RACIONALIZAÇÃO, CONTROLE OR-
ÇAMENTÁRIO E CONTENÇÃO DE DESPESAS NO 
QUE SE REFERE AOS GASTOS COM PESSOAL NO 
ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTE-
LO – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, NO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município 
de Castelo,

 Considerando a obrigatoriedade de estabelecer o 
equilíbrio orçamentário e financeiro das despesas públicas 
do Poder Executivo, em consonância com a Lei Federal nº 
4.320/64;

 Considerando que os limites de gastos com pes-
soal do Poder Executivo apurado até o mês de agosto 
de 2016 ultrapassou, o limite prudencial estabeleci-
do pelo artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal – LR;

 Considerando o que estabelece o Art. 42 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal – LRF, para cumprimento 
das obrigações de despesas assumidas nos dois últi-
mos quadrimestres;

 Considerando o que rege o Manual de Contabilida-
de Aplicada ao Setor Público – MCASP, constante no item 
04.09.00 para o encerramento do exercício;

 Considerando o disposto na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias – LDO para o exercício de 2016, Lei nº 3.592/2015, 
especificamente o Art. 41;

 Considerando o encerramento do exercício de 2016 e 
da gestão 2013-2016;

 Considerando o TAC firmado ao final no final do mês 
de setembro de 2016, entre o Município e o Ministério Pú-
blico Estadual;

DECRETA:

Art.1º Este Decreto estabelece medidas adminis-
trativas de racionalização, controle orçamentário e 
contenção de despesas no que se refere aos gastos 
com pessoal no âmbito da Prefeitura Municipal de 
Castelo, e dá outras providências.

Art. 2º Ficam estabelecidas, até 31 de dezembro de 2016, 
as seguintes medidas administrativas básicas para racio-
nalização, controle orçamentário e contenção de despesas 
no que se refere aos gastos com pessoal:

§ 1º Suspensão imediata de pagamento de horas extras, 
referente à realização de trabalho extraordinário nas ações 
cotidianas, exceto:

 Serviços de transporte de pacientes no âmbito de ur-
gência/emergência, bem como os de transporte de usuá-
rios do SUS em consultas e procedimentos intermunicipal, 
assim como serviços de combate à endemias desempe-
nhados pela Vigilância Ambiental da SEMSA ;

 Atividades junto ao Transporte e Coleta de Lixo, Trans-
porte Escolar; Transporte Cidadão Urbano e Rural; e

 Atividades junto ao cemitério público.

§ 2º Suspensão imediata do pagamento ao servidor pelas 
férias não gozadas;

§ 3º Fica suspensa temporariamente, a concessão do gozo 
de férias a todos os servidores, do Quadro da Prefeitu-
ra Municipal de Castelo, tendo em vista a necessidade 
de manter a responsabilidade da Gestão Fiscal do 
Município que se dá entre outras ações, com equilí-
brio entre a Receita e as Despesas Públicas, exceto a 
Secretaria Municipal de Educação devido ao recesso 
escolar no mês de janeiro.

§ 4º Proibição da utilização da frota de veículos municipais 
nos finais de semana e dias considerados feriados 
nacionais ou municipais, bem como a sua utilização após 
as 18 horas, ressalvados os casos autorizados de viagem, 
ou por motivo de emergência.

Art. 3º Ficam todos os Secretários Municipais, Coordena-
dores, Assessores e Servidores Públicos convocados a im-
plementar, com urgência, as medidas para cumprimento 
deste Decreto.

Art. 4º A transgressão de qualquer das limitações previs-
tas neste Decreto será de responsabilidade dos Secretá-
rios Municipais, no âmbito de suas pastas.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 20 de dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016.
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DECRETO 15.460
Publicação Nº 68719

DECRETO Nº 15.460, DE 20 DE DEZEMBRO DE 
2016.

EXONERA GERENTE DE DEPARTAMENTO MARIA 
AMÉLIA ZANUNCIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica 
do Município de Castelo, e, Considerando o que consta 
no Processo nº

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerada a Srª MARIA AMÉLIA ZANUN-
CIO, do cargo de Provimento em Comissão de Gerente de 
Departamento lotado no Gabinete do Prefeito, exercendo 
suas atividades junto a Procuradoria-Geral do Município 
(PGM), constante do Anexo II pertencente a Lei 2.507 de 
10 de maio de 2007, e modificações introduzidas pela Lei 
n° 2.557 de 17 de agosto de 2007 e pela Lei n° 2.613 de 
28 de dezembro de 2007, a parir de 16 de dezembro de 
2016.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeito a partir de 16 de dezembro de 2016.

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

GABINETE DO PREFEITO, 20 de dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal

DECRETO 15.461
Publicação Nº 68723

DECRETO N° 15.461, DE 21 DE DEZEMBRO DE 
2016.

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, NO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município 
de Castelo,

DECRETA:

Art. 1º Fica determinado, ponto facultativo, em todas as 
repartições públicas pertencentes ao Poder Executivo Mu-
nicipal, nos dias 26 de dezembro de 2016 (segunda-
feira), exceto os Departamentos de Compras e Lici-
tações.

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

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

GABINETE DO PREFEITO, 21 de dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016.

DECRETO Nº 15.200/2016
Publicação Nº 68623

DECRETO Nº 15.200, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
DEUZA TOZZI DA ROCHA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. DEUZA TOZZI DA ROCHA, ocu-
pante do Cargo Efetivo de PROFESSOR A, a partir de 
31 de março de 2016, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 31 de março de 2016.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.201/2016
Publicação Nº 68566

DECRETO Nº 15.201, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

PRORROGA O DECRETO Nº 15.129, DE 25 DE OU-
TUBRO DE 2016, QUE NOMEIA COMISSÃO DE SIN-
DICÂNCIA.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do 
Espírito Santo, no uso da sua atribuição que lhe confe-
re o art. 53, inc. XXVI da Lei Orgânica do Município de 
Castelo, combinado com o art. 203 da Lei nº 1.440/92, 
Lei nº 2.874, de 20 de dezembro de 2009 com modifi-
cações introduzidas pela Lei nº 3.101, de 19 de outubro 
de 2011, e, Considerando o que consta no processo nº 
012692/2016. de 14 de outubro de 2016;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica prorrogado o Decreto n° 15.115/2016, 
de 19 de outubro de 2016, que nomeia Comissão de 
Sindicância para apurar as possíveis irregularidades 
que constam no processo nº 012692/2016, de 14 de 
outubro de 2016.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos a 26 de novembro de 2016.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.202/2016
Publicação Nº 68567

DECRETO Nº 15.202, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
AZARIAS AUGUSTO DE PAULA .

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. AZARIAS AUGUSTO DE PAULA 
ocupante do cargo efetivo de AJUDANTE DE SERVI-
ÇOS GERAIS, a partir de 21 de fevereiro de 2003, 
ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 21 de fevereiro de 
2003 .

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.203/2016
Publicação Nº 68568

DECRETO Nº 15.203, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
AUGUSTA DA SILVA MOREIRA .

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. AUGUSTA DA SILVA MOREI-
RA ocupante do cargo efetivo de AJUDANTE DE SER-
VIÇOS GERAIS, a partir de 01 de setembro de 2004, 
ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 
2004.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.204/2016
Publicação Nº 68569

DECRETO Nº 15.204, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. AR-
NALDO MOREIRA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da 
Lei Orgânica do Município de Castelo,
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D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
ao Servidor Público Municipal Sr. ARNALDO MOREI-
RA, ocupante do Cargo Efetivo de AJUDANTE DE SER-
VIÇOS GERAIS, a partir de 25 de outubro de 2004, 
ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 28 de outubro de 
2004.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.205/2016
Publicação Nº 68570

DECRETO Nº 15.205, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
ADÉLIA KAIQUE BARBOSA .

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
a Servidora Pública Municipal Srª. ADÉLIA KAIQUE 
BARBOSA, ocupante do Cargo Efetivo de AJUDAN-
TE DE SERVIÇOS GERAIS, a partir de 24 de abril de 
2005, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 24 de abril de 2005.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.206/2016
Publicação Nº 68571

DECRETO Nº 15.206, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
ADELAIDE DORIGO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. ADELAIDE DORIGO, ocupan-
te do cargo efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 
a partir de 05 de novembro de 2006, ficando vago o 
referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 05 de novembro de 
2006.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.207/2016
Publicação Nº 68572

DECRETO Nº 15.207, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
ATÍLIO BRUNELI.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, ao Servidor 
Público Municipal Sr. ATÍLIO BRUNELI, ocupante do 
Cargo de Provimento em Comissão de ASSISTENTE 
TÉCNICO DE SERVIÇOS, a partir de 01 de junho de 
2007, ficando vago o referido cargo.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2007.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.208/2016
Publicação Nº 68574

DECRETO Nº 15.209, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. AN-
TÔNIO FERNANDES DA ROCHA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, ao Servidor 
Público Municipal Sr. ANTÔNIO FERNANDES DA RO-
CHA, ocupante do Cargo Efetivo de OPERADOR DE 
SERVIÇOS URBANOS, a partir de 24 de julho de 
2007, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 24 de julho de 2007.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.209/2016
Publicação Nº 68575

DECRETO Nº 15.209, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. AN-
TÔNIO FERNANDES DA ROCHA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, ao Servidor 
Público Municipal Sr. ANTÔNIO FERNANDES DA RO-
CHA, ocupante do Cargo Efetivo de OPERADOR DE 
SERVIÇOS URBANOS, a partir de 24 de julho de 
2007, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 24 de julho de 2007.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.210/2016
Publicação Nº 68576

DECRETO Nº 15.210, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
ADEMIR DE OLIVEIRA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
ao Servidor Público Municipal Sr. ADEMIR DE OLI-
VEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de ARTÍFICE, a 
partir de 26 de maio de 2008, ficando vago o referi-
do cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 26 de maio de 2008.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016
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DECRETO Nº 15.211/2016
Publicação Nº 68577

DECRETO Nº 15.211 DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. AN-
TÔNIO GUSSÃO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, ao Servidor 
Público Municipal Sr. ANTÔNIO GUSSÃO ocupante 
do Cargo Efetivo de ATENDENTE, a partir de 28 de 
fevereiro de 2009, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 28 de fevereiro de 
2009.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.212/2016
Publicação Nº 68578

DECRETO Nº 15.212, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
ARLETE LUZIA FACINI DALVI.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. ARLETE LUZIA FACINI DAL-
VI, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR P, a 
partir de 06 de outubro de 2010, ficando vago o re-
ferido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 06 de outubro de 
2010.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.213/2016
Publicação Nº 68579

DECRETO Nº 15.213, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
ANA LÚCIA VINCO SECCHIN.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. ANA LÚCIA VINCO SECCHIN, 
ocupante do Cargo Efetivo de TÉCNICO EM SERVI-
ÇOS GERENCIAIS, a partir de 01 de junho de 2011, 
ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2011.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.214/2016
Publicação Nº 68580

DECRETO Nº 15.214 DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. AN-
TÔNIO CARLOS PAULINO PEREIRA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da 
Lei Orgânica do Município de Castelo,
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D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, ao Servidor 
Público Municipal Sr. ANTÕNIO CARLOS PAULINO 
PEREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de MÉDICO, a 
partir de 01 de dezembro de 2011, ficando vago o 
referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 
2011.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.215/2016
Publicação Nº 68581

DECRETO Nº 15.215, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
ALAIR TEDESCO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, ao Servidor 
Público Municipal Sr. ALAIR TEDESCO, ocupante do 
Cargo Efetivo de GUARDA FLORESTAL, a partir de 
30 de junho de 2013, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 30 de junho de 2013.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.216/2016
Publicação Nº 68582

DECRETO Nº 15.216, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. AN-
TÔNIO CARLOS DOS SANTOS CONHOLATO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, ao Servidor 
Público Municipal Sr. ANTÔNIO CARLOS DOS SAN-
TOS CONHOLATO, ocupante do Cargo Efetivo de 
OPERADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, a 
partir de 01 de outubro de 2013, ficando vago o re-
ferido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 
2013.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.217/2016
Publicação Nº 68583

DECRETO Nº 15.217, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
ADEIR BENTO RODRIGUES.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
ao Servidor Público Municipal Sr. ADEIR BENTO RO-
DRIGUES, ocupante do Cargo Efetivo de OPERADOR 
DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, a partir de 16 
de outubro de 2013, ficando vago o referido cargo.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 16 de outubro de 
2013.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.218/2016
Publicação Nº 68584

DECRETO Nº 15.218, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. AN-
TÔNIO DE SOUZA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, ao Servidor 
Público Municipal Sr. ANTÔNIO DE SOUZA, ocupante 
do Cargo Efetivo de OPERADOR DE SERVIÇOS UR-
BANOS, a partir de 13 de maio de 2014, ficando vago 
o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 13 de maio de 2014.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.219/2016
Publicação Nº 68585

DECRETO Nº 15.219, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
ADRIANE MAZZIOLI CASSILHAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da 
Lei Orgânica do Município de Castelo,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
a Servidora Pública Municipal Srª. ADRIANE MAZ-
ZIOLI CASSILHAS, ocupante do Cargo Efetivo de 
ARQUITETO, a partir de 01 de setembro de 2014, 
ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 
2014.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.220/2016
Publicação Nº 68586

DECRETO Nº 15.220, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
BRAZ TECIANO CAMPOREZ.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, ao Servidor 
Público Municipal Sr. BRAZ TECIANO CAMPOREZ, 
ocupante do Cargo Efetivo de AGENTE FISCAL, a 
partir de 01 de março de 2011, ficando vago o refe-
rido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2011.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016
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DECRETO Nº 15.221/2016
Publicação Nº 68587

DECRETO Nº 15.221, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
BERNARDINO MOSQUINI.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, ao Servidor 
Público Municipal Sr. BERNARDINO MOSQUINI, 
ocupante do Cargo Efetivo de OPERADOR DE SER-
VIÇOS URBANOS, a partir de 28 de fevereiro de 
2009, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 28 de fevereiro de 
2009.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.222/2016
Publicação Nº 68588

DECRETO Nº 15.222, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
BERNADETE FROSSARD.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servido-
ra Pública Municipal Srª. BERNADETE FROSSARD, 
ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de 
AGENTE DE SERVIÇOS GERENCIAIS, a partir de 13 
de julho de 2010, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 13 de julho de 2010.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.223/2016
Publicação Nº 68589

DECRETO Nº 15.224, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
CERLY FERREIRA DE LACERDA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. CERLY FERREIRA DE LACER-
DA, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSOR A, a 
partir de 09 de setembro de 2003, ficando vago o 
referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 09 de setembro de 
2003 .

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.224/2016
Publicação Nº 68590

DECRETO Nº 15.224, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
CERLY FERREIRA DE LACERDA.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da 
Lei Orgânica do Município de Castelo,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. CERLY FERREIRA DE LACER-
DA, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSOR A, a 
partir de 09 de setembro de 2003, ficando vago o 
referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 09 de setembro de 
2003 .

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.225/2016
Publicação Nº 68591

DECRETO Nº 15.225, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
CÉLIA MARIA TOBIAS DA COSTA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
a Servidora Pública Municipal Srª. CÉLIA MARIA TO-
BIAS DA COSTA, ocupante do Cargo Efetivo de PRO-
FESSOR B, a partir de 25 de abril de 2005, ficando 
vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 25 de abril de 2005.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.226/2016
Publicação Nº 68593

DECRETO Nº 15.226, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
CLEMIR MATIELO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor 
Público Municipal Sr. CLEMIR MATIELO, ocupante 
do Cargo Efetivo de OPERADOR DE SERVIÇOS AD-
MINISTRATIVOS, a partir de 05 de março de 2013, 
ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 05 de março de 2013 .

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.227/2016
Publicação Nº 68594

DECRETO Nº 15.227, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. DE-
MERVAL PEREIRA SAMPAIO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. DEMERVAL PEREIRA SAMPAIO, 
ocupante do Cargo Efetivo de OPERADOR DE SER-
VIÇOS URBANOS, a partir de 02 de setembro de 
2009, ficando vago o referido cargo.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 
2009.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.228/2016
Publicação Nº 68597

DECRETO Nº 15.228, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
DEUSADETE VINCO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. DEUSADETE VINCO ocupante 
do Cargo Efetivo de OPERADOR DE SERVIÇOS DE 
|APOIO ÀS UNIDADES ESCOLARES, a partir de 16 
de março de 2012, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 16 de março de 2012.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.229/2016
Publicação Nº 68601

DECRETO Nº 15.229, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
DARCI BRAZ.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. DARCI BRAZ, ocupante do Cargo 
Efetivo de OPERADOR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚ-
BLICAS, a partir de 23 de março de 2011, ficando 
vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 23 de março de 2011.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.230/2016
Publicação Nº 68602

DECRETO Nº 15.230, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. DA-
MIÃO LOPES.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor 
Público Municipal Sr. DAMIÃO LOPES, ocupante do 
Cargo Efetivo de AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS, 
a partir de 28 de setembro de 2004, ficando vago o 
referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 28 de setembro de 
2004.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016
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DECRETO Nº 15.231/2016
Publicação Nº 68605

DECRETO Nº 15.231, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
DALVA MERÇON DE OLIVEIRA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
a Servidora Pública Municipal Srª. DALVA MERÇON 
DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de AJU-
DANTE DE SERVIÇOS GERAIS, a partir de 29 de no-
vembro de 2005, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 29 de novembro de 
2005.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.232/2016
Publicação Nº 68606

DECRETO Nº 15.232, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. DA-
MIÃO LOPES.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. DELFINO GOMES DA SILVA, ocu-
pante do Cargo Efetivo de OPERADOR DE SERVIÇOS 
CONSERVA DE ESTRADAS, a partir de 31 de dezem-
bro de 2014, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 
2014.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.233/2016
Publicação Nº 68607

DECRETO Nº 15.233, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
ELIZABETH COLA RIBEIRO SASSO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. ELIZABETH COLA RIBEIRO 
SASSO, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSOR 
P - PEDAGOGO, a partir de 26 de outubro de 2013, 
ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 26 de outubro de 
2013.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.234/2016
Publicação Nº 68609

DECRETO Nº 15.234, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
ENI SILVA VILASTI.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da 
Lei Orgânica do Município de Castelo,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. ENI SILVA VILASTI, ocupante 
do Cargo Efetivo de ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE 
EDUCAÇÃO SOCIAL, a partir de 29 de abril de 2013, 
ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 29 de abril de 2013.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.235/2016
Publicação Nº 68610

DECRETO Nº 15.235, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
ELMO PAIVA GONÇALVES.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor 
Público Municipal Sr. ELMO PAIVA GONÇALVES, ocu-
pante do Cargo Efetivo de OPERADOR DE SERVIÇOS 
DE OBRAS PÚBLICAS, a partir de 15 de junho de 
2008, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 15 de junho de 2008.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.236/2016
Publicação Nº 68612

DECRETO Nº 15.236, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
ELIANA CALIMAN .

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. ELIANA CALIMAN, ocupante 
do Cargo Efetivo de PROFESSOR A, a partir de 13 de 
março de 2010, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 13 de março de 2010.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.237/2016
Publicação Nº 68613

DECRETO Nº 15.237, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. ES-
MERALDO BATISTA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. ESMERALDO BATISTA, ocupante 
do Cargo Efetivo de OPERADOR DE SERVIÇOS DE 
OBRAS PÚBLICAS, a partir de 31 de março de 2010, 
ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 31 de março de 2010
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.238/2016
Publicação Nº 68614

DECRETO Nº 15.238, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. ES-
MERALDO BATISTA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. ELIZEU CALEGARI, ocupante do 
Cargo Efetivo de OPERADOR DE SERVIÇOS URBA-
NOS, a partir de 14 de agosto de 2007, ficando vago 
o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 14 de agosto de 2007.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.239/2016
Publicação Nº 68615

DECRETO Nº 15.239, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
EUSA SPADETTI TIDESCO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
a Servidora Pública Municipal Srª. EUSA SPADETTI 
TIDESCO, ocupante do Cargo Efetivo de AJUDANTE 
DE SERVIÇOS GERAIS, a partir de 05 de julho de 
2004, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 05 de julho de 2004.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.240/2016
Publicação Nº 68617

DECRETO Nº 15.240, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
ELSA DIAS MARTINS.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. ELSA DIAS MARTINS, ocupan-
te do Cargo Efetivo de AJUDANTE DE SERVIÇOS GE-
RAIS, a partir de 02 de julho de 2003, ficando vago 
o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 02 de julho de 2003.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016
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DECRETO Nº 15.241/2016
Publicação Nº 68624

DECRETO Nº 15.241, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
EMILIO SOUZA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor 
Público Municipal Sr. EMILIO SOUZA, ocupante do 
Cargo Efetivo de OPERADOR DE SERVIÇOS APOIO 
UNIDADES ESCOLARES, a partir de 01 de agosto de 
2008, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2008.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.242/2016
Publicação Nº 68627

DECRETO Nº 15.242, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
ELIECI JUBINI CALEGARI .

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. ELIECI JUBINI CALEGARI , 
ocupante do Cargo Efetivo de SECRETARIO ESCO-
LAR, a partir de 01 de outubro de 2014, ficando vago 
o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 
2014.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.243/2016
Publicação Nº 68629

DECRETO Nº 15.243, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. ER-
CILIO COLODETTI.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor 
Público Municipal Sr. ERCILIO COLODETTI, ocupan-
te do Cargo Efetivo de ELETRICISTA DE VEÍCULOS, 
a partir de 28 de fevereiro de 2014, ficando vago o 
referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 28 de fevereiro de 
2014.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.244/2016
Publicação Nº 68631

DECRETO Nº 15.244, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
FRANCISCO CARLOS SOUZA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da 
Lei Orgânica do Município de Castelo,
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D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
ao Servidor Público Municipal Sr. FRANCISCO CAR-
LOS SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de OPERA-
DOR DE SERVIÇOS URBANOS, a partir de 01 de de-
zembro de 2014, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 
2014.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.245/2016
Publicação Nº 68632

DECRETO Nº 15.245, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
GILDA BARROSO DRUMOND .

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. GILDA BARROSO DRUMOND, 
ocupante do Cargo Efetivo de AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO, a partir de 15 de março de 2004, ficando 
vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 15 de março de 2004.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.246/2016
Publicação Nº 68633

DECRETO Nº 15.246, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
GLORINHA DE SOUZA LEMOS.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. GLORINHA DE SOUZA LEMOS, 
ocupante do Cargo Efetivo de OPERADOR DE SER-
VIÇOS DE APOIO A SALDE, a partir de 04 de junho 
de 2014, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a de 04 de junho de 
2014.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.247/2016
Publicação Nº 68634

DECRETO Nº 15.247, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
HELOISA SANTORO MOREIRA .

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. HELOISA SANTORO MOREIRA 
, ocupante do Cargo Efetivo de ATENDENTE, a partir 
de 01 de agosto de 2003, ficando vago o referido 
cargo.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a de 01 de agosto de 
2003.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.248/2016
Publicação Nº 68635

DECRETO Nº 15.248, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
HERVAL CHRISTO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
ao Servidor Público Municipal Sr. HERVAL CHRISTO, 
ocupante do Cargo Efetivo de OPERADOR DE SER-
VIÇOS URBANOS, a partir de 09 de agosto de 2010, 
ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 09 de agosto de 2010.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.249/2016
Publicação Nº 68636

DECRETO Nº 15.249, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
IZABEL LUZORIO FERNANDES.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. IZABEL LUZORIO FERNAN-
DES, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSOR A, 
a partir de 01 de dezembro de 2014, ficando vago o 
referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a de 01 de dezembro 
de 2014.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.250/2016
Publicação Nº 68637

DECRETO Nº 15.250, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
IVANIR FRANCISCO FELIPPE.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor 
Público Municipal Sr. IVANIR FRANCISCO FELIPPE 
ocupante do Cargo Efetivo de MOTORISTA, a partir 
de 31 de maio de 2005, ficando vago o referido car-
go.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 31 de maio de 2005.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016
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DECRETO Nº 15.251/2016
Publicação Nº 68638

DECRETO Nº 15.251, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
IDA PENA BARBOSA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
a Servidora Pública Municipal Srª. IDA PENA BAR-
BOSA, ocupante do Cargo Efetivo de OPERADOR DE 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, a partir de 05 de 
março de 2012, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a de 05 de março de 
2012.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.252/2016
Publicação Nº 68640

DECRETO Nº 15.252, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
IZAIAS PONCIO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor 
Público Municipal Sr. IZAIAS PONCIO, ocupante 
do Cargo Efetivo de OPERADOR DE SERVIÇOS DE 
OBRAS PÚBLICAS, a partir de 29 de janeiro de 2010, 
ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 29 de janeiro de 2010.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.253/2016
Publicação Nº 68641

DECRETO Nº 15.253, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
IDER FERREIRA DOS SANTOS.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. IDER FERREIRA DOS SANTOS, 
ocupante do Cargo Efetivo de OPERADOR DE MÁ-
QUINAS, a partir de 01 de junho de 2007, ficando 
vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2007.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.254/2016
Publicação Nº 68642

DECRETO Nº 15.254, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. IO-
NES MARCELINO DIAS.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
ao Servidor Público Municipal Sr. IONES MARCELI-
NO DIAS, ocupante do Cargo Efetivo de OPERADOR 
DE SERVIÇOS URBANOS, a partir de 06 de abril de 
2011, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 06 de abril de 2011.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.255/2016
Publicação Nº 68643

DECRETO Nº 15.255, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. JU-
VENIL LUIZ CARRILHO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor 
Público Municipal Sr. JUVENIL LUIZ CARRILHO, ocu-
pante do Cargo Efetivo de GARI, a partir de 01 de 
junho de 2002, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2002.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.256/2016
Publicação Nº 68644

DECRETO Nº 15.256, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
JOSEFA ROCHA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. JOSEFA ROCHA, ocupante do 
Cargo Efetivo de SERVENTE, a partir de 25 de agosto 
de 2004, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a de 25 de agosto de 
2004.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.257/2016
Publicação Nº 68646

DECRETO Nº 15.257, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOSE BENTO BAPTISTA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
ao Servidor Público Municipal Sr. JOSE BENTO BAP-
TISTA, ocupante do Cargo Efetivo de BRAÇAL, a par-
tir de 19 de janeiro de 2006, ficando vago o referido 
cargo.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 19 de janeiro de 2006.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.258/2016
Publicação Nº 68647

DECRETO Nº 15.258, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOSÉ OLIVIO BELO PUPIN.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
ao Servidor Público Municipal Sr. JOSÉ OLIVIO BELO 
PUPIN, ocupante do Cargo Efetivo de VIGIA, a partir 
de 18 de janeiro de 2005, ficando vago o referido 
cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2005.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.259/2016
Publicação Nº 68648

DECRETO Nº 15.259, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOSÉ CARDOSO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da 
Lei Orgânica do Município de Castelo,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor 
Público Municipal Sr. JOSÉ CARDOSO, ocupante do 
Cargo Efetivo de ATENDENTE CLÍNICO, a partir de 01 
de outubro de 2004, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 
2004.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.260/2016
Publicação Nº 68649

DECRETO Nº 15.260, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOSE LUIZ DE SOUZA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. JOSE LUIZ DE SOUZA, ocupante 
do Cargo Efetivo de BRAÇAL, a partir de 30 de abril 
de 2012, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 30 de abril de 2012.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016
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DECRETO Nº 15.261/2016
Publicação Nº 68650

DECRETO Nº 15.261, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. JU-
RANDIR OSÓRIO CORREIA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
ao Servidor Público Municipal Sr. JURANDIR OSÓ-
RIO CORREIA, ocupante do Cargo Efetivo de VIGIA, 
a partir de 08 de novembro 2006, ficando vago o re-
ferido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 08 de novembro 2006.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.262/2016
Publicação Nº 68651

DECRETO Nº 15.262, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JORGE SANTOS.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. JORGE SANTOS, ocupante do Car-
go Efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, a partir 
de 30 de setembro 2005, ficando vago o referido 
cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 30 de setembro 2005.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.263/2016
Publicação Nº 68653

DECRETO Nº 15.263, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
JULIETE ZAGOTTO DE SOUZA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. JULIETE ZAGOTTO DE SOU-
ZA, ocupante do Cargo Efetivo de OPERADOR DE 
SERVIÇOS APOIO ÀS UNIDADES ESCOLARES, a 
partir de 05 de maio de 2009, ficando vago o referi-
do cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a de 05 de maio de 
2009.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.264/2016
Publicação Nº 68654

DECRETO Nº 15.264, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOSE BERNARDO.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da 
Lei Orgânica do Município de Castelo,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor 
Público Municipal Sr. JOSE BERNARDO, ocupante do 
Cargo Efetivo de AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS, a 
partir de 08 de setembro 2003, ficando vago o refe-
rido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 08 de setem-
bro 2003.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.265/2016
Publicação Nº 68655

DECRETO Nº 15.265, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOÃO BAPTISTA OLIVEIRA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. JOÃO BAPTISTA OLIVEIRA, ocu-
pante do Cargo Efetivo de MOTORISTA, a partir de 
29 de junho de 2012, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 29 de junho 
de 2012.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.266/2016
Publicação Nº 68656

DECRETO Nº 15.266, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOSÉ MAGRI SOBRINHO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor 
Público Municipal Sr. JOSÉ MAGRI SOBRINHO, ocu-
pante do Cargo Efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, a partir de 29 de outubro de 2008, ficando 
vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 29 de outu-
bro de 2008.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.267/2016
Publicação Nº 68657

DECRETO Nº 15.267, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor 
Público Municipal Sr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, 
ocupante do Cargo Efetivo de TÉCNICO EM SERVI-
ÇOS GERENCIAIS, a partir de 19 de outubro de 2012, 
ficando vago o referido cargo.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 19 de outu-
bro de 2012.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.268/2016
Publicação Nº 68658

DECRETO Nº 15.268, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
JONADALVA MARIA FERREIRA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. JONADALVA MARIA FERREI-
RA, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSOR B, a 
partir de 15 de outubro de 2002, ficando vago o re-
ferido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a de 15 de outubro de 
2002.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.269/2016
Publicação Nº 68660

DECRETO Nº 15.269, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOAO JORGE ELIO SANDE DE OLIVEIRA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. JOAO JORGE ELIO SANDE DE OLI-
VEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de JARDINEIRO, 
a partir de 04 de dezembro de 2006, ficando vago o 
referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de dezem-
bro de 2006.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.270/2016
Publicação Nº 68661

DECRETO Nº 15.270, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
JULIA MARTA DE OLIVEIRA COLODETE.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
a Servidora Pública Municipal Srª. JULIA MARTA DE 
OLIVEIRA COLODETE, ocupante do Cargo Efetivo de 
PROFESSOR A, a partir de 15 de maio de 2010, fi-
cando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a de 15 de maio de 
2010.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016
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DECRETO Nº 15.271/2016
Publicação Nº 68662

DECRETO Nº 15.271, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOAQUIM ZEFERINO DE SOUZA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. JOAQUIM ZEFERINO DE SOUZA, 
ocupante do Cargo Efetivo de OPERADOR DE SER-
VIÇOS URBANOS, a partir de 03 de Janeiro de 2011, 
ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de Janeiro 
de 2011.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.272/2016
Publicação Nº 68663

DECRETO Nº 15.272, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOSE COLETA DA CONCEIÇÃO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor 
Público Municipal Sr. JOSE COLETA DA CONCEIÇÃO, 
ocupante do Cargo Efetivo de JARDINEIRO, a partir 
de 15 de Janeiro de 2007, ficando vago o referido 
cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de Janeiro 
de 2007.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.273/2016
Publicação Nº 68664

DECRETO Nº 15.273, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOÃO BATISTA PINHEIRO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. JOÃO BATISTA PINHEIRO, ocu-
pante do Cargo Efetivo de PEDREIRO, a partir de 01 
de outubro de 2013, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de outu-
bro de 2013.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.274/2016
Publicação Nº 68665

DECRETO Nº 15.274, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOÃO ROCHA.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da 
Lei Orgânica do Município de Castelo,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. JOÃO ROCHA, ocupante do Cargo 
Efetivo de AUXILIAR DE TIPÓGRAFO, a partir de 10 
de junho de 2012, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 10 de junho 
de 2012.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.275/2016
Publicação Nº 68666

DECRETO Nº 15.275, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOSE PINTO DOS SANTOS.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
ao Servidor Público Municipal Sr. JOSE PINTO DOS 
SANTOS, ocupante do Cargo Efetivo de OPERADOR 
DE SERVIÇOS DE OFICINAS, VEÍCULOS E EQUIPA-
MENTOS, a partir de 02 de fevereiro de 2010, ficando 
vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de feve-
reiro de 2010.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.276/2016
Publicação Nº 68667

DECRETO Nº 15.276, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JAIR JOSÉ PENA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. JAIR JOSÉ PENA, ocupante do 
Cargo Efetivo de AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS, a 
partir de 16 de junho de 2003, ficando vago o refe-
rido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 16 de junho 
de 2003.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.277/2016
Publicação Nº 68670

DECRETO Nº 15.277, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOSÉ GUERRA MOREIRA.

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

D E C R E T A:
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Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invali-
dez, ao Servidor Público Municipal Sr. JOSÉ GUER-
RA MOREIRA, ocupante do Cargo de Provimento em 
Comissão de DIRETOR DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 
DE POSTURAS, a partir de 20 de setembro de 2005, 
ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 20 de setem-
bro de 2005.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.278/2016
Publicação Nº 68671

DECRETO Nº 15.278, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
JOSEFINA GUIZARDI PRAVATO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. JOSEFINA GUIZARDI PRA-
VATO, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSOR A, 
a partir de 18 de março de 2003, ficando vago o re-
ferido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a de 18 de março de 
2003.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.279/2016
Publicação Nº 68673

DECRETO Nº 15.279 DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOAO BATISTA GAZOLA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
ao Servidor Público Municipal Sr. JOAO BATISTA GA-
ZOLA, ocupante do Cargo Efetivo de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE, a partir de 07 de junho de 2006, 
ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 07 de junho 
de 2006.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.280/2016
Publicação Nº 68674

DECRETO Nº 15.280, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
JOSE BENTO BAPTISTA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. JOSE BENTO BAPTISTA, ocupante 
do Cargo Efetivo de AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS, 
a partir de 19 de janeiro de 2006, ficando vago o 
referido cargo.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 19 de janeiro 
de 2006.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.281/2016
Publicação Nº 68675

DECRETO Nº 15.281, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
LUCIA HELENA BILO MOREIRA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. LUCIA HELENA BILO MOREI-
RA, ocupante do Cargo Efetivo de OPERADOR DE 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, a partir de 28 de 
março de 2012, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a de 28 de março de 
2012.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.282/2016
Publicação Nº 68676

DECRETO Nº 15.282, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
LUCINÉIA SALLES DA SILVA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. LUCINÉIA SALLES DA SIL-
VA, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSOR P, a 
partir de 08 de abril de 2003, ficando vago o referido 
cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a de 08 de abril de 2003.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.283/2016
Publicação Nº 68677

DECRETO Nº 15.283, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
LUZIA INÊS LARGURA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. LUZIA INÊS LARGURA, ocu-
pante do Cargo Efetivo de PROFESSOR A, a partir de 
07 de maio de 2003, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a de 07 de maio de 
2003.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016
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DECRETO Nº 15.284/2016
Publicação Nº 68678

DECRETO Nº 15.284, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
LUZIA INÊS LARGURA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. LUZIA INÊS LARGURA, ocu-
pante do Cargo Efetivo de PROFESSOR A, a partir de 
07 de maio de 2003, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a de 07 de maio de 
2003.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.285/2016
Publicação Nº 68679

DECRETO Nº 15.285, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
LAURITA MARIA SALVADOR MARQUES.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. LAURITA MARIA SALVADOR 
MARQUES, ocupante do Cargo Efetivo de AUXILIAR 
DE SERVIÇOS GERAIS, a partir de 01 de fevereiro 
de 2013, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a de 01 de fevereiro de 
2013.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.286/2016
Publicação Nº 68681

DECRETO Nº 15.286, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
LEILA MARIA MACHADO SIMONATO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. LEILA MARIA MACHADO SI-
MONATO, ocupante do Cargo Efetivo de AUXILIAR 
DE SERVIÇOS GERAIS, a partir de 17 de agosto de 
2012, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a de 17 de agosto de 
2012.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.287/2016
Publicação Nº 68684

DECRETO Nº 15.287, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
LEANDRO BERGAMO SABINO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da 
Lei Orgânica do Município de Castelo,
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D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor 
Público Municipal Sr. LEANDRO BERGAMO SABINO, 
ocupante do Cargo Efetivo de AJUDANTE SERVIÇOS 
GERAIS, a partir de 07 de agosto de 2006, ficando 
vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 07 de agosto 
de 2006.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.288/2016
Publicação Nº 68685

DECRETO Nº 15.288, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
LAURA BARBOSA DE OLIVEIRA.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. LAURA BARBOSA DE OLIVEI-
RA, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSOR A, a 
partir de 07 de julho de 2003, ficando vago o referi-
do cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a de 07 de julho de 
2003.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.289/2016
Publicação Nº 68686

DECRETO Nº 15.289, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
LIENE PERBEILS MARTINS.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
a Servidora Pública Municipal Srª. LIENE PERBEILS 
MARTINS, ocupante do Cargo Efetivo de FONOAU-
DIÓLOGA, a partir de 23 de fevereiro de 2007, fican-
do vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a de 23 de fevereiro de 
2007.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.290/2016
Publicação Nº 68687

DECRETO Nº 15.290, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. LI-
RIO CANAL.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria ao Servidor Pú-
blico Municipal Sr. LIRIO CANAL, ocupante do Car-
go Efetivo de VIGIA, a partir de 17 de novembro de 
2004, ficando vago o referido cargo.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17 de no-
vembro de 2004.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.291/2016
Publicação Nº 68688

DECRETO Nº 15.291, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
LUZIA DAS GRAÇA FIORIO VETTORAZZI.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. LUZIA DAS GRAÇA FIORIO 
VETTORAZZI, ocupante do Cargo Efetivo de AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAUDE, a partir de 28 de feverei-
ro de 2013, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 28 de fevereiro de 
2013.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.292/2016
Publicação Nº 68689

DECRETO Nº 15.292, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SR. 
LEANDRO BACHETI,

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria, por invalidez, 
ao Servidor Público Municipal Sr. LEANDRO BACHE-
TI, ocupante do Cargo Efetivo de AJUDANTE DE SER-
VIÇOS GERAIS, a partir de 28 de junho de 2006, fi-
cando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 28 de junho 
de 2006.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.293/2016
Publicação Nº 68690

DECRETO Nº 15.293, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
MARIA INÊS FARDIM .

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. MARIA INÊS FARDIM, ocu-
pante do Cargo Efetivo de ATENDENTE, a partir de 
02 de novembro de 2015, ficando vago o referido 
cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 02 de novembro de 
2015.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016
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DECRETO Nº 15.294/2016
Publicação Nº 68691

DECRETO Nº 15.294, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
MARIA IRINEA ZACCHI DE SOUZA .

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. MARIA IRINEA ZACCHI DE 
SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSOR 
B, a partir de 23 de abril de 2009, ficando vago o 
referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 23 de abril de 2009.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.295/2016
Publicação Nº 68692

DECRETO Nº 15.295, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
MARIA DE FÁTIMA RIZZO MACHADO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. MARIA DE FÁTIMA RIZZO 
MACHADO, ocupante do Cargo Efetivo de OPERA-
DOR DE SERVIÇOS DE APOIO ÀS UNIDADES ESCO-
LARES, a partir de 01 de outubro de 2013, ficando 
vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 
2013.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.296/2016
Publicação Nº 68693

DECRETO Nº 15.296, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
MARIA DA PENHA CARETA TESSARO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. MARIA DA PENHA CARETA 
TESSARO, ocupante do Cargo Efetivo de TÉCNICO 
EM SERVIÇOS GERENCIAIS, a partir de 17 de julho 
de 2014, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 17 de julho de 2014.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.297/2016
Publicação Nº 68694

DECRETO Nº 15.297, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
MARIA DE LOURDES FAITANIN PIZZOL.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da 
Lei Orgânica do Município de Castelo,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. MARIA DE LOURDES FAITA-
NIN PIZZOL, ocupante do Cargo Efetivo de PROFES-
SOR M, a partir de 16 de março de 2017, ficando 
vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 16 de março de 2017.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.298/2016
Publicação Nº 68695

DECRETO Nº 15.298, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
MARIA DA PENHA DONNA FALCÃO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. MARIA DA PENHA DONNA 
FALCÃO, ocupante do Cargo Efetivo de ATENDENTE 
CLINICA, a partir de 24 de outubro de 2012, ficando 
vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 24 de outubro de 
2012.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO Nº 15.299/2016
Publicação Nº 68696

DECRETO Nº 15.299, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
MARIA ADELAIDE CARETA ZANARDO.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. MARIA ADELAIDE CARETA 
ZANARDO, ocupante do Cargo Efetivo de OPERA-
DOR DE SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, a par-
tir de 01 de junho de 2009, ficando vago o referido 
cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2009.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

PORTARIA 3.981
Publicação Nº 68795

PORTARIA Nº 3.981, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

SUSPENDE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MU-
NICIPAL CLEONICE MACHADO RODRIGUES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do 
Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o In-
ciso XXVI do Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de 
Castelo; e Considerando o que consta no processo nº 
015556/2016, de 13 de dezembro de 2016.
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R E S O L V E

Art.1º Ficam suspensas, no período de 12 de dezembro 
de 2016 a 10 de janeiro de 2017, as férias da Servidora 
Pública Municipal Srª. CLEONICE MACHADO RODRI-
GUES, ocupante do Cargo de Provimento em Comis-
são de Assessor e Planejamento e Informações em 
Saúde, nomeada através do Decreto 12.442/2016, 
de 31 de julho de 2013, que deverá ser gozada em 
outra oportunidade em conveniência com a adminis-
tração pública.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 12 de dezembro de 
2016.

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

GABINETE DO PREFEITO, 20 de dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

PORTARIA 3.982
Publicação Nº 68800

PORTARIA Nº 3.982, DE 20 DE DEZEMBRO DE 
2016.

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA 
GAISA THOBIAS MACHADO BRUNI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do 
Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o In-
ciso XXVI do Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de 
Castelo; e considerando o que consta no processo nº 
015477/2016, de 12 de dezembro de 2016;

R E S O L V E

Art.1º Fica concedida Licença Maternidade à Servi-
dora Pública Municipal, Srª GAISA THOBIAS MA-
CHADO BRUNI, por um período 180 (cento e oiten-
ta) dias, a contar de 12 de dezembro de 2016, de 
acordo com o artigo 105 da Lei n° 1.440 de 20 de 
outubro de 1992, com as modificações introduzidas 
pela Lei n° 2.385 de 24 de maio de 2006, sendo 120 
(cento e vinte) dias de acordo com o Art. 7° Inci-
so XVIII da Constituição da República Federativa do 
Brasil.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 12 de dezembro de 
2016.

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

GABINETE DO PREFEITO, 20 de dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

RESULTADO PP 164/16 FRACASSADA
Publicação Nº 68564

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que o Pre-
gão Presencial nº 164/2016,cujo objeto é a futura aqui-
sição de Emulsão asfáltica do tipo RL 1C para serviço de 
pavimentação asfáltica das ruas de terra batida na zona 
urbana e distritos do Município de Castelo-ES foi FRA-
CASSADO.

Castelo-ES, 22/12/2016.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

Colatina

Prefeitura

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PP 126-2016
Publicação Nº 68758

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 126/2016

O Município de Colatina-ES torna público que às 09h30min 
do dia 04/01/2017, fará a abertura do Pregão Presencial 
nº 126/2016, cujo objeto é: aquisição de inseticidas e 
larvicidas biológicos.

Edital pelo site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

JOYCE BOLZANI RABELO

Pregoeira Municipal

http://www.colatina.es.gov.br
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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PP 127-2016
Publicação Nº 68842

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 127/2016

O Município de Colatina-ES torna público que às 09h30min 
do dia 05/01/2017, fará a abertura do Pregão Presencial 
nº 127/2016, cujo objeto é: formalização de Registro de 
Preços para a contratação de empresa especializada para 
o fornecimento de lanches.

Edital pelo site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

JOYCE BOLZANI RABELO

Pregoeira Municipal

PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO 03 AO CONTRATO 
045/2014

Publicação Nº 68761

RESUMO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03 
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 
045/2014.

Termo de Prorrogação nº. 03 ao Contrato de Prestação de 
Serviços nº. 045/2014 que entre si celebram o MUNICÍPIO 
DE COLATINA – ES e a empresa D. N. JUNIOR PAPELARIA, 
LIVRARIA E SERVIÇOS – ME.

DO ADITAMENTO: O presente Termo tem por finalidade 
PRORROGAR o prazo previsto na Cláusula Sétima, no que 
se refere ao prazo de execução e vigência do Contrato de 
Prestação de Serviços nº 045/2014, por mais 12 (doze) 
meses, a partir do dia 1º de Janeiro de 2017, bem como 
os efeitos financeiros dessa operação.

Para efeito desta prorrogação fica fixada uma despesa de 
R$ 25.489,20 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oi-
tenta e nove reais e vinte centavos).

DAS DEMAIS CLÁUSULAS: A Contratada, em contrapar-
tida, fica obrigada a prestar os serviços, objeto do cointra-
to em referência, duranto o prazo estabelecido na Cláusula 
Primeira.

DATA DA ASSINATURA: 05 de Dezembro de 2016.

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 121/2016
Publicação Nº 68789

Extrato de Contrato de Locação nº 121/2016

LOCATÁRIO: Município de Colatina.

LOCADOR(A): MARINALDO BARBIERI

OBJETO: A locação de um imóvel situado na Rua Orestes 
Bongiovani, nº 32, Térreo, Bairro São Silvano, neste Muni-
cípio, conforme processo 027327/2016.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 (dois) de Dezembro de 2016 a 
1º (primeiro) de Dezembro de 2017.

VALOR GLOBAL:R$ 40.025,52 (quarenta mil e vinte cin-
co reais, e cinquenta e dois centavos)

DATA DA ASSINATURA: 30 de Novembro de 2016.

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal

Conceição do Castelo

Prefeitura

RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 68565

RESUMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO

O Município de Conceição do Castelo torna público, a dis-
pensa de licitação, com fulcro no art. 24, caput inciso II da 
Lei 8.666/93 no seguinte processo: Processo nº 7463/2016 
Valor 3.571,00 (Três mil quinhentos e setenta e um 
reais ) Objeto: Aquisição de câmeras, fontes, bateria 
e mão de obra para manutenção de sistema de vídeo 
monitoramento. Beneficiário: BRAMASTECH MONITO-
RAMENTO E M E LTDA Publique-se no veículo oficial em 
até 05 (cinco) dias, contados deste despacho.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Castelo – 
ES, em 22 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SAULO BELISARIO

Prefeito Municipal

RESUMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO

O Município de Conceição do Castelo torna público, a 
dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, caput inci-
so II da Lei 8.666/93 no seguinte processo: Processo nº 
7463/2016 Valor 980,00 (Novecentos e oitenta reais 
) Objeto: Aquisição adesivo autocolante Beneficiário: 
PS MARETO ME Publique-se no veículo oficial em até 05 
(cinco) dias, contados deste despacho.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Castelo – 
ES, em 22 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SAULO BELISARIO

Prefeito Municipal

http://www.colatina.es.gov.br
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Domingos Martins

Prefeitura

PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE P S Nº 164 E 
165/2016

Publicação Nº 68779

Publicação resumo de Contratos de Prestação de 
Serviços:

164/16 / GIOVANI KALKE – ME / 21/12/2016 / Constitui 
objeto do presente contrato a contratação da empresa 
GIOVANI KALKE, representante da Banda “CHAMA NO 
TREM "que fará uma apresentação na Comunidade de 
Biriricas, neste Município / Valor: R$ 4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais ) / Prazo:23/12/2016. Fundamentação 
Legal – Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.

165/16 / GIOVANI KALKE – ME / 21/12/2016 / Constitui 
objeto do presente contrato a contratação da empresa 
GIOVANI KALKE, representante do Grupo “ MUSICAL 
VALLI "que fará uma apresentação na Comunidade de 
Pedra Azul, neste Município / Valor: R$ 2.000,00 (dois 
mil reais ) / Prazo:30/12/2016. Fundamentação Legal 
– Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.

Domingos Martins-ES, 22 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito Municipal

Câmara muniCiPal

ATO Nº 25, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 68815

ATO N° 25, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

Autoriza a elaboração do segundo Termo Aditivo ao Con-
trato de Prestação de Serviços com a empresa E&L Produ-
ções de Software Ltda.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
XII do art. 39 do Regimento Interno, combinado com o art. 
61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve:

Art. 1º Autorizar a lavratura de Termo Aditivo com prazo 
de 90 dias, ao Contrato nº 9/2015 com a empresa E&L 
Produções de Software Ltda, cujo objeto é a Concessão de 
licença de uso de Sistemas de Gestão Pública Integrada.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 19 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

ATO Nº 26, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 68817

ATO N° 26, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

Autoriza a elaboração do primeiro Termo Aditivo de alu-
guel com o Senhor Francisco Klein.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 

XII do art. 39 do Regimento Interno, combinado com o art. 
61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve:

Art. 1º Autorizar a lavratura de Termo Aditivo ao Contrato 
nº 1/2016 com o Senhor Francisco Klein, cujo objeto é a 
locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Roberto Carlos 
Kautsky, n° 401, Centro, Domingos Martins, para instala-
ção do plenário, auditório, gabinetes dos vereadores, se-
tores administrativo e legislativo da Câmara Municipal de 
Domingos Martins.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 19 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

ATO Nº 27, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 68818

ATO N° 27, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016

Autoriza a elaboração de contrato com a Policard System-
ns e serviços S/A.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
XII do art. 39 do Regimento Interno, combinado com o art. 
61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve:

Art. 1º Autorizar a lavratura do contrato com a Policard 
Systemns e Serviços S/A especializada na prestação de 
serviços de fornecimento e gerenciamento de auxílio- ali-
mentação, na forma de "vale alimentação" por meio de 
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cartão eletrônico/magnético com chip de segurança e se-
nha individual.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 19 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 187, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 68798

PORTARIA Nº 187, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidora.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe oferece o inciso 
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Fica exonerada, a partir de 15 de dezembro de 
2016, a servidora Evânia Schwambach, do cargo de Coor-
denadora de serviços Administrativos, referência CCL-6, 
criado pela Lei Municipal nº 2.539, de 23 de agosto de 
2013, lotada na Câmara Municipal de Domingos Martins.

Parágrafo único: A nomeação de que trata o presente arti-
go é de livre exoneração.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente nomeação 
correrão por conta da dotação consignada no orçamen-
to vigente, 001001.103100012.001 – MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL – 
3.1.90.11.000 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 
Civil e complementada se necessário.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 12 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 188, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 68799

PORTARIA Nº 188, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

Nomeia servidora.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe oferece o inciso 
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Fica nomeada Evânia Schwambach, a partir de 16 
de dezembro de 2016, para exercer o cargo de Assessor 
de Manutenção e Zeladoria, referência CCL-7, criado pela 
Lei Municipal nº 2.539, de 23 de agosto de 2013, lotada na 
Câmara Municipal de Domingos Martins.

Parágrafo único: A nomeação de que trata o presente arti-
go é de livre exoneração.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente nomeação 
correrão por conta da dotação consignada no orçamen-
to vigente, 001001.103100012.001 – MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL – 
3.1.90.11.000 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 
Civil e complementada se necessário.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 15 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 189, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 68803

PORTARIA Nº 189, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

Designa o servidor Alex Delesposte Kefler para conduzir o 
veiculo desta câmara no dia 1º de janeiro de 2017, com 
a finalidade de prestar serviços durante a cerimônia de 
posse.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
39, XXIX, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º. Designar sem remuneração o servidor Alex Deles-
poste Kefler, lotado no cargo de provimento em Comissão 
de Coordenador de Áudio Interno e Externo e portador 
da Carteira de Habilitação 964469918 - série AD, para 
conduzir veículo desta Câmara no dia 1º de janeiro de 
2017, com a finalidade de prestar serviços durante 
a cerimônia de posse de vereadores, prefeito e vice-
prefeito.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 16 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente
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PORTARIA Nº 190, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 68820

PORTARIA Nº 190, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

Designa fiscal para execução de contrato que objetiva 
prestação de serviço de fornecimento e gerenciamento de 
auxílio- alimentação, na forma de "vale alimentação".

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
39, XXIX do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Designar a partir de 19 de dezembro de 2016, os 
servidores, titular Fabiana Maria Uhl e suplente Elma da 
Penha Hortolani para atestar a execução do Contrato nº 
13, de 19 de dezembro de 2016, cujo objeto é a execu-
ção do contrato firmado com a empresa Policard Systemns 
e serviços s/a especializada na prestação de serviços de 
fornecimento e gerenciamento de auxílio- alimentação, na 
forma de "vale alimentação" por meio de cartão eletrôni-
co/magnético com chip de segurança e senha individual.

§1º - A designação de que trata o presente artigo tem a 
finalidade de acompanhar a execução do contrato nº 13 
em sua totalidade. Ao término do contrato o fiscal deverá 
expedir atestado a respeito da regularidade ou não da rea-
lização do serviço.

§2º - A investidura do Fiscal de Contrato será a partir de 
19 de dezembro de 2016, até 19 de dezembro de 2017.

Art. 2º. O fiscal procederá à fiscalização obedecendo aos 
ditames legais da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e demais alterações.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 19 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 191, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 68825

PORTARIA Nº 191, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

Define horário especial de funcionamento no dia 23 de de-
zembro de 2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
XXIX, do art. 39, inciso XII e XXI do Regimento Interno, 
combinado com o art. 28, § 5º da Lei Complementar nº 4, 
de 29 de agosto de 2007, RESOLVE:

Art. 1º No dia 23 de dezembro de 2016 a Câmara fun-
cionará excepcionalmente das 8 às 11h30 horas, devendo 
todos os servidores cumprir a referida jornada.

Parágrafo único: A redução do horário conforme disposto 
no presente artigo é devido às celebrações natalinas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 20 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 192, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 68826

PORTARIA Nº 192, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispensa do serviço os estagiários no período de 26 a 
30/12/2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
XXIX, do art. 39, inciso XII e XXI do Regimento Interno, 
combinado com o art. 28, § 5º da Lei Complementar nº 4, 
de 29 de agosto de 2007, RESOLVE:

Art. 1º Ficam dispensados do serviço no período de 26 a 
30/12/2016 os estagiários, tendo em vista o cumprimento 
de todas as tarefas com pontualidade.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 22 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/ 
2016

Publicação Nº 68830

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016

RESULTADO

A Câmara Municipal de Domingos Martins torna público 
que atenderam ao Chamamento Público nº 001/2016, rea-
lizado com o objetivo de analisar propostas para locação 
de imóvel comercial em área urbana para uso institucional 
que atenda às necessidades de instalação da Sede da Câ-
mara Municipal de Domingos Martins, os seguintes inte-
ressados:

Francisco Klein e Vinícius José Lopes Coutinho.

Relatório Final:

http://www.domingosmartins.es.leg.br/transparencia/li-
citacoes-e-contratos/chamamento-publico/chamamento-

http://www.domingosmartins.es.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/chamamento-publico/chamamento-publico-no-1-2016/relatorio-final-chamamento-publico-no-1-2016/view
http://www.domingosmartins.es.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/chamamento-publico/chamamento-publico-no-1-2016/relatorio-final-chamamento-publico-no-1-2016/view
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-publico-no-1-2016/relatorio-final-chamamento-publico-
no-1-2016/view.

O Relatório também se encontra publicado no Mural da Câ-
mara Municipal de Domingos Martins (Rua Roberto Carlos 
Kautsky, nº 401, Centro, Domingos Martins/ES), podendo 
ainda ser solicitado pelo e-mail comunicacao@camara-
domingosmartins.es.gov.br.

Domingos Martins, 22 de dezembro de 2016.

FABIANA MARIA UHL

Presidente da Comissão Especial

inStituto de PrevidênCia doS ServidoreS do muniCíPio de domingoS martinS

PORTARIA DE PESSOAL Nº 71/2016
Publicação Nº 68805

PORTARIA DE PESSOAL Nº 71/2016

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO PARA TRA-
TAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA SIMO-
NE KOEHLER BÖNING – TÉCNICO DE SERVIÇOS PÚ-
BLICOS.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servi-
dores do Município de Domingos Martins, Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do Art. 118 e seus §§, da Lei 
Complementar Nº. 04/2007 – Estatuto dos Servidores Pú-
blicos Municipais e,

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº 731912/2016;

R E S O L V E :

Art. 1º Fica concedido afastamento do trabalho para tra-
tamento de saúde por 15 (quinze) dias, no período de 16 
a 30 de dezembro de 2016, à Simone Koehler Böning 
lotada no âmbito da Secretaria Municipal de Administração 
e Recursos Humanos, conforme Guia de Perícia Médica do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 
Domingos Martins em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 16 de dezembro de 2016.

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 22 de dezembro de 2016.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins

PORTARIA DE PESSOAL Nº 72/2016
Publicação Nº 68806

PORTARIA DE PESSOAL Nº 72/2016

PRORROGA PRAZO DE LICENÇA MÉDICA AO SERVI-
DOR PÚBLICO JOSÉ VALDEME SODRE – AGENTE DE 
SERVIÇOS PÚBLICO – TRABALHADOR BRAÇAL.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servi-
dores do Município de Domingos Martins, Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do Art. 118 e seus §§, da Lei 
Complementar Nº. 04/2007 – Estatuto dos Servidores Pú-
blicos Municipais e,

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº 742012/2016;

R E S O L V E :

Art. 1º Fica prorrogado por 90 (noventa) dias, no período 
de 18 de dezembro de 2016 a 17 de março de 2017, 
o prazo de Licença para tratamento de saúde – concedi-
do por meio da Portaria de Pessoal/IPASDM nº. 47/2016 
a José Valdeme Sodré, lotado no âmbito da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Guia de 
Perícia Médica do Instituto de Previdência dos Servidores 
do Município de Domingos Martins em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 18 de dezembro de 2016.

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins/ES, 22 de dezembro de 2016.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins

http://www.domingosmartins.es.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/chamamento-publico/chamamento-publico-no-1-2016/relatorio-final-chamamento-publico-no-1-2016/view
http://www.domingosmartins.es.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/chamamento-publico/chamamento-publico-no-1-2016/relatorio-final-chamamento-publico-no-1-2016/view
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PORTARIA Nº 73/2016
Publicação Nº 68814

PORTARIA DE PESSOAL Nº 73/2016

PRORROGA PRAZO DE LICENÇA MÉDICA DA SER-
VIDORA LUCIENE GOMES KLIPEL BUNGENSTAB – 
AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICO - SERVENTE.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servi-
dores do Município de Domingos Martins, Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do Art. 118 e seus §§, da Lei 
Complementar Nº. 04/2007 – Estatuto dos Servidores Pú-
blicos Municipais e,

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº 690512/2016;

R E S O L V E :

Art. 1º Fica prorrogado por 80 (oitenta) dias, no período 
de 19 de dezembro de 2016 a 08 de março de 2017, 
o prazo de Licença Médica concedida por meio da Portaria 
de Pessoal IPASDM nº. 65/2016, à Luciene Gomes Klipel 
Bungenstab lotada no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação e Esporte, conforme Guia de Perícia Médica do 
Instituto de Previdência dos Servidores de Domingos Mar-
tins em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 19 de dezembro de 2016.

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins – ES, 22 de dezembro de 2016.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins

Guarapari

Prefeitura

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°147/2016

Publicação Nº 68861

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°147/ 
2016, firmado entre o MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, 
e o Microempreendedor Individual Reginaldo Frigerio. Pro-
cesso n° 8419/2016, sendo objeto: Locação veículo – 01 
(um) para transporte funerário, translado e remoção do 
IML x Município de Guarapari/ES. O presente contrato tem 
valor total de R$ 70.800,00, assinado em 16/12/2016 com 
validade de 12 meses, em atendimento a Secretaria Muni-
cipal de Trabalho, Assistência e Cidadania- SETAC.

Orly Gomes da Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 567/2016
Publicação Nº 68863

Decreto nº. 567/2016 - Aprova a Instrução Normativa 
atinente ao Sistema de Formação de Processos Adminis-
trativos IN SPR Nº 001/2016, que dispõe sobre formação 
de processos administrativos no âmbito do Poder Executi-
vo do Município.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPR N.º 001/2016

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO PARA FORMAÇÃO 
DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO 
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUARAPARI-
-ES.

VERSÃO: 01

ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO MUNICIPAL N.º 
567/2016

UNIDADE RESPONSÁVEL: CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO - CGM

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º- A autuação, a organização, o manuseio, a tra-
mitação e o arquivamento dos processos administrativos 
no âmbito do Poder Executivo ficam disciplinados por esta 
Instrução Normativa.

Parágrafo Único: São administrativos os processos 
cujos documentos se caracterizem pela sucessão 
coordenada de atos de gestão pertinentes às 
atividades do Poder Executivo do Município de 
Guarapari-ES.

CAPÍTULO II

DA FINALIDADE

Art. 2°- Esta Instrução Normativa tem por finalidade dis-
por sobre as rotinas e procedimentos quanto a formação 
de processos administrativos no âmbito do Poder Executi-
vo do Município de Guarapari-ES.

CAPITULO III

DA ABRANGÊNCIA
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Art. 3º- A presente Instrução Normativa abrange todas 
as Unidades da Administração Direta e Autarquia do Poder 
Executivo do Município de Guarapari-ES.

CAPÍTULO IV

DOS CONCEITOS

Art. 4º- Para os fins desta Instrução Normativa conside-
ra-se:

I – Unidades Executoras: todas as Unidades da estrutura 
organizacional que se sujeitarão à observância da presen-
te Instrução Normativa;

II – Unidade Responsável: refere-se a Controladoria Geral 
do Município.

CAPÍTULO V

BASE LEGAL

Art. 5º- Os instrumentos legais que fundamentam essa 
Instrução Normativa compreendem os dispositivos conti-
dos na:

I. Constituição da República Federativa do Brasil;

II. Lei Municipal nº 2989/2009 – Estrutura Administrativa;

III. Lei Orgânica Municipal.

. CAPÍTULO VI

DA ORIGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA

Art. 6º - Esta Instrução Normativa origina-se da necessi-
dade de orientar e normatizar os procedimentos quanto a 
formação de processos administrativos no âmbito do Poder 
Executivo do Município de Guarapari-ES.

CAPÍTULO VII

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 7° - É de competência da Unidade Responsável:

I - Promover a divulgação e implementação da Instrução 
Normativa, mantendo-a atualizada;

II - Orientar as Unidades Executoras e supervisionar sua 
aplicação;

III - Promover discussões técnicas com as unidades exe-
cutoras e com a unidade responsável pela Coordenadoria 
de Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e 
os respectivos procedimentos de controle que devem ser 
objeto de alteração, atualização ou expansão;

Art. 8° - São responsabilidades das Unidades Executoras:

I - Atender às solicitações da Unidade Responsável pela 
Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informa-
ções e à participação no processo de atualização;

II - Alertar a Unidade Responsável pela Instrução Normati-
va 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;

III - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos 
os funcionários da unidade, velando pelo fiel cumprimento 
da mesma;

IV - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Nor-
mativa, em especial quanto aos procedimentos de controle 
e quanto à padronização dos serviços, geração de docu-
mentos, dados e informações;

V - Informar por escrito, ao chefe imediato, a prática de 
atos irregulares ou ilícitos;

VI - Manter no desempenho das tarefas a que estiverem 
encarregados, atitude de independência, serenidade e im-
parcialidade;

CAPITULO VIII

DA COMPETÊNCIA

Art. 9º- A competência dar-se-á conforme a natureza do 
ato administrativo a ser praticado nos autos.

§ 1º A autuação e o arquivamento ocorrerão 
mediante determinação, por escrito, do Chefe do 
Poder Executivo ou Secretário Municipal.

§ 2º A marcação, anexação, apensação e desapensação 
de processos, assim como o desentranhamento de docu-
mentos serão executados mediante determinação e sob 
supervisão do Secretário da Pasta ou do Chefe do Poder 
Executivo.

§ 3º Os demais atos serão realizados exclusivamente 
por servidores ex officio ou mediante autorização da 
Chefia imediata.

CAPITULO IX

DA AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Art. 10- A autuação dos processos administrativos será 
efetuada pelo Setor de Protocolo Administrativo da Secre-
taria Municipal da Administração mediante sistema ele-
trônico de protocolo e controle de processos.

Art. 11- Na capa, deverão constar os seguintes dados:

I – data da autuação;

II – número do processo, volume, a partir do segundo;

III - número do volume, a partir do segundo;

III –Unidade de origem (nome da pessoa, física ou jurídi-
ca, ou unidade interessada);
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V – classificação do assunto tratado; (assunto, subassun-
to);

VI – senha internet;

VII – descrição do assunto.

§ 1º- A descrição do assunto a que se refere o inciso 
VII será elaborado de forma clara e concisa, pela 
unidade de origem, e, caso necessário, adequado 
pelo Setor de Protocolo Administrativo, com as 
informações estritamente necessárias à identificação 
do objeto do processo.

§ 2º- Nos processos de pagamento, deverá constar 
na capa o número do processo principal ao qual se 
refere.

§ 3º - Somente os processos administrativos que 
possuírem prazo para resposta serão marcados como 
“URGENTE”, mediante despacho fundamentado da 
unidade que originou o processo administrativo ou 
do Secretário Municipal.

§ 4º - Nas capas dos processos administrativos 
serão utilizadas cores de acordo com a classificação 
do assunto:

I – Capa amarela: utilizadas para processos externos, 
como solicitação de Alvarás de Funcionamento e outros;

II – Capa verde: utilizadas para processos de certidões 
negativas e guias de transmissão (ITOBI);

III – Capa branca: utilizadas para processos de pagamen-
to;

IV – Capa Oficial: utilizadas para processos de Órgãos ex-
ternos do Executivo e Judiciário;

V -Capa azul royal: utilizadas em processos internos como 
de funcionários e secretarias do município;

VI -Capa azul claro: utilizadas em processos de aprovação 
e licença de obras e outros;

VII – Capa vermelhas: utilizadas e, processos relacionado 
a trânsito, como isenção de taxa do rotativo e outros;

VIII – Capa bege: utilizada para SIC (Serviço de Informa-
ção ao Cidadão) presencial.

CAPITULO X

DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO

Art. 12- O processo será organizado com a seguinte dis-
posição:

I – capa;

II – documento que dá origem ao processo; e

III – demais documentos relacionados ao processo.

§ 1º- Os atos processuais deverão identificar o 
nome completo e o cargo ou função do servidor e 
identificar as unidades de origem e destino.

Art.13- Os processos autuados para desenvolvimento de 
atividades desempenhadas por comissões, permanentes 
ou temporárias, deverão estar acompanhados de cópia 
da portaria de constituição da comissão.

Art. 14 - As folhas dos autos serão numeradas manual ou 
eletronicamente, em ordem crescente, mediante carimbo 
aposto no campo superior direito da folha, preservando a 
integridade do texto, iniciando-se a contagem a partir da 
capa do primeiro volume, sem, contudo, numerá-la.

§ 1º- O carimbo citado no caput conterá o número do 
processo, o número da folha e a rubrica do servidor 
que o grafou.

§ 2º- As capas e as contracapas não serão contadas 
nem numeradas.

§ 3º- É vedada a repetição de número de página, 
ainda que se utilize o recurso de número e letra.

§ 4º- Quando no documento houver informações 
em seu verso, este deverá conter o carimbo com 
a mesma numeração do anverso e o acréscimo da 
palavra “verso”.

§ 5º- A abertura de novo volume e o encerramento 
de quaisquer volumes serão certificados em folhas 
suplementares não numeradas e não contadas.

§ 6º- Ocorrendo erro ou rasura de qualquer natureza, 
quando da numeração das folhas do processo, a 
unidade onde se deu o fato deverá, verificada a im-
possibilidade de substituição da peça processual, lavrar 
termo nos moldes do Anexo I e proceder às retificações 
necessárias, devendo ainda, ser observado o artigo 16.

§ 7º - É vedada a tramitação de processo com a capa 
deteriorada, devendo o Setor responsável solicitar junto 
ao protocolo nova capa, nos termos do artigo 11.

Art. 15- A inclusão de documentos no processo deverá 
observar a ordem cronológica dos atos e fatos ocorridos.

§1º- É vedada a retirada ou a substituição de 
documentos sem despacho fundamentado de 
servidor competente, nos termos do § 2º artigo 9º.

§2º- É vedado subtrair, destruir, inutilizar, 
desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, 
qualquer documento que já tenha sido juntado ao 
processo.

§3º- O desentranhamento se presta para a retirada 
definitiva de documentos ou para a substituição por 
cópias autenticadas.
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§4º- Em se constatando haver equívoco de 
informações em documentos juntados aos autos, 
o servidor competente, nos termos do artigo 9º, 
deverá confeccionar certidão de retificação, que 
será juntada na ordem cronológica do processo, 
sem a subtração ou alteração do documento que se 
retifica.

§ 5º - Após juntada de novos documentos nos 
autos, o responsável deverá providenciar nova folha 
de despacho, seguindo a numeração em ordem 
crescente, sendo que a folha do despacho anterior 
não poderá ser mais utilizada.

Art.16- Considerar-se-á como dimensão padrão, para os 
documentos processuais, o tamanho de uma folha de pa-
pel A4.

Parágrafo único: O documento de tamanho inferior ao 
mencionado no caput deverá ser colado a uma folha com 
aquela dimensão, de modo que não impossibilite a leitura 
do conteúdo do documento e a aposição do carimbo de nu-
meração da folha, com a finalidade de facilitar sua inclusão 
e manuseio.

Art. 17 - Deverão ser juntadas, ao processo de pagamen-
to, cópias do contrato e de seus aditivos e da nota de 
empenho, além de outros documentos indispensáveis à 
verificação da regularidade da liquidação da despesa.

Art. 18 - Fica vedada a inclusão no processo de:

I – documentos que não tenham relação com o assunto 
tratado;

II – originais ou cópias de documentos já constantes do 
processo;

III – cópias de documentos sem a devida autenticação;

IV- documentos com rasuras que dificultem a identificação 
do autor ou a compreensão do conteúdo;

Parágrafo único: Documento originalmente impresso 
em papel térmico de fac-símile será juntado aos autos por 
meio de cópia autenticada pela unidade.

CAPITULO XI

DO DESENTRANHEMTO E DA SUBSTITUIÇÃO  
DE DOCUMENTOS

Art. 19 - O desentranhamento de documentos do proces-
so, observado o artigo 9º, será executado mediante des-
pacho fundamentado no qual deverá indicar as folhas a 
serem desentranhadas.

§1º- O desentranhamento somente poderá 
ser determinado pelo servidor que juntou aos 
autos o respectivo documento ou por servidor 
hierarquicamente superior.

§2º- O despacho que determinar o desentranhamento 
deverá informar se será caso apenas de 
desentranhamento ou de desentranhamento 
mediante substituição de documentos por cópias 
autenticadas.

§3º- Não serão renumeradas as folhas dos autos 
quando peças forem desentranhadas, bastando 
certifica-se o ato, substituindo-se as folhas retiradas 
pela certidão, de qual deverá constar a descrição das 
páginas substituídas (Anexo II).

§4°- No caso de documentos substituídos por cópias 
autenticadas, o respectivo termo (Anexo III) deverá 
seguir a ordem cronológica do processo.

CAPITULO XII

DO DESMEMBRAMENTO

Art. 20- O processo administrativo deverá ser formado 
por volumes de, no máximo, 250 (duzentos e cinquenta) 
folhas.

§1º- O número de folhas de que trata o caput deste 
artigo poderá ser excedido apenas para evitar a inconve-
niência de cisão do ato ou quando o encerramento da tra-
mitação dos autos for facilmente previsível com menos de 
50 (cinquenta) folhas, além do limite previsto no caput.

§2º- Atingido o limite previsto no caput deste artigo, o 
processo será encerrado pela unidade que estiver de posse 
dos autos, com abertura de um novo volume, mediante 
termo próprio, datado e assinado pelo servidor respon-
sável pelos atos, conforme os modelos dos Anexos IV e V 
desta Instrução Normativa.

§3º- A respectiva unidade registrará no sistema 
informatizado o novo volume e procederá à confecção 
da capa respectiva.

§4º- A numeração das folhas do novo volume do 
processo deverá seguir a sequência da última folha 
do volume anterior, nos termos do artigo 14.

Art. 21 - Para os processos referentes à contratação de 
serviços de prestação continuada, deverão ser formados 
um ou mais processos de pagamento, de acordo com a 
forma de execução do contrato.

Parágrafo único: A cada início de exercício, indepen-
dente da quantidade de folhas existentes no volume do 
exercício anterior, deverá ser formado novo processo para 
pagamento.

CAPITULO XIII

DA JUNTADA DE PROCESSOS

Art. 22 - A juntada de processos poderá ocorrer por ane-
xação ou apensação.
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Art. 23 - Anexação é juntada definitiva de um ou mais 
processos a outro, constituindo um só feito.

§1º- O processo mais novo será incorporado ao mais 
antigo.

§2º- É vedado o registro de andamentos referentes 
ao processo anexado no sistema eletrônico de 
protocolo e controle de processos.

Art. 24 - Apensação é a juntada provisória de um ou mais 
processos a outro.

§1º- A unidade interessada na apensação definirá o 
processo que passará a ser o principal, em razão da natu-
reza de sua matéria, ou que exigir a juntada dos demais 
para completar-se.

§2º- Cada processo permanecerá com o seu 
respectivo número.

Art. 25 - A juntada, bem como a desapensação de proces-
sos, será executada pela unidade interessada que, obser-
vado o artigo 9º, deverá:

I – incluir, conforme o caso, após a última folha do pro-
cesso principal, observada a ordem cronológica dos fatos:

a) Termo de Juntada por Anexação (Anexo VI);

b) Termo de Juntada por Apensação (Anexo VII); ou

c) Termo de Desapensação (Anexo VIII).

II – incluir, após a última folha do processo a ser apensado 
ou desapensado, o termo respectivo (Anexo VII e VIII), 
observada a ordem cronológica dos fatos;

III – substituir a capa original do processo anexado por 
cópia reprográfica;

IV – proceder a transferência dos documentos do(s) pro-
cesso(s) anexado(s) para o processo principal;

V – remunerar as folhas do(s) processo(s) anexado(s), in-
clusive a cópia da capa, a partir do número da última folha 
do processo principal:

VI – registrar o vínculo dos processos envolvidos no siste-
ma informatizado; e

VII – ligar, com o auxílio de grampos, os processos apen-
sados mantendo suas respectivas capas.

Parágrafo único: A unidade que executar a desapensa-
ção deverá trasladar para o processo(s) que for(em) se-
parado(s) os atos comuns praticados no processo ao qual 
estava(m) apensado(s), observado o artigo 20, III.

CAPITULO XIV

DA TRAMITAÇÃO

Art. 26 - A tramitação dos processos deverá ocorrer por 
meio do sistema eletrônico de protocolo e controle de pro-
cessos (carga de movimentação de processos).

§ 1º Ao encaminhar o processo, a unidade de 
origem deverá registrar a movimentação no sistema 
eletrônico de protocolo e controle de processos e 
emitir a respectiva Guia de Deslocamento (Movimento 
de Processo), que acompanhará o Processo Administrativo 
ao destino.

§ 2º Ao receber o processo, a unidade deverá 
confirmar imediatamente o recebimento da Guia de 
Deslocamento no sistema eletrônico de protocolo e 
controle de processos (carga de movimentação de proces-
sos).

§ 3º As secretarias deverão concentrar a 
responsabilidade dos registros de recebimentos e 
saídas de processo em um só servidor;

§ 4º Os recebimentos da carga de movimentação de 
processos deverão ser firmados com nome por extenso 
e completo do servidor e, quando por rubrica, que seja 
complementado por carimbo funcional;

§ 5º As secretarias deverão adotar o cartão de 
assinatura dos servidores nelas lotados, colhendo 
a assinatura e respectiva rubrica, permitindo 
identificação do servidor em caso de necessidade da 
Administração.

§ 6º O processo somente poderá ser movimentado 
com as folhas regularmente numeradas e rubricadas, 
observados os limites estabelecidos no artigo 22.

§ 7º Ocorrendo movimentação sem a devida 
regularidade prevista no § 3º, o processo deverá ser 
devolvido à unidade em que se deu o fato para as pro-
vidências cabíveis.

CAPITULO XV

DA RECONSTITUIÇÃO DE PROCESSOS

Art. 27 – A reconstituição de processos extraviados ou 
destruídos exige a observância de determinado procedi-
mentos, no intuito de conferir efetividade e celeridade ao 
procedimento, possibilitando o seu regular procedimento.
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Parágrafo Único - Há necessidade de uniformizar os pro-
cedimentos concernentes à reconstituição de processos 
que porventura sejam desaparecidos ou extraviados.

Art. 28 – Todos os processos desaparecidos ou extravia-
dos serão obrigatoriamente reconstituídos de acordo com 
as disposições previstas na presente Instrução Normativa.

§ 1º A reconstituição de que trata este diploma 
é medida de caráter excepcional, devendo ser 
adotada somente diante da total impossibilidade de 
localização do processo desaparecido ou extraviado.

§ 2º A reconstituição do processo não impede 
ou exclui a adoção de outras providências que 
visem a apurar possíveis responsabilidades pelo 
desaparecimento ou extravio dos autos originais.

Art. 29 - O servidor que primeiro constatar o desapareci-
mento ou extravio do processo deverá comunicar imedia-
tamente o fato à autoridade administrativa a que estiver 
jurisdicionado, a quem compete autorizar a reconstituição 
do processo.

Art. 30 - Após confirmar o desaparecimento ou extravio 
do processo, a autoridade competente determinará ao se-
tor que solicitou a abertura do processo original que inicie 
os procedimentos para a reconstituição do mesmo.

§ 1º O processo de reconstituição receberá nova 
numeração, protocolo do processo, contendo na 
capa a identificação da unidade administrativa, o 
número sequencial do processo, a data de protocolo, 
o nome do interessado e o assunto.

§ 2º Na capa do processo reconstituído deverá conter 
a seguinte identificação “Processo Reconstituído”.

§ 3º Deverá ser registrado, em sistema próprio, 
a ocorrência, citando o número do processo 
desaparecido ou extraviado e o atual.

Art. 31 - Depois de iniciado o processo de reconstituição 
por requerimento do setor especificado no art. 30 desta 
Instrução Normativa, os autos do processo em restauração 
deverão tramitar por todos os setores em que o processo 
original tramitou, a fim de que, na medida do possível, 
cada um daqueles possa promover a juntada de cópias das 
instruções, pareceres, informações, despachos ou outros 
documentos que produziu anteriormente.

§ 1º O setor responsável pelo início do processo de 
reconstituição dos autos cientificará o(s) interessa-
do(s) acerca do procedimento em curso, solicitando que 
este(s) forneça(m), no prazo de até 10 (dez) dias cópias 
de eventuais documentos considerados necessários ao 
prosseguimento do feito.

Art. 32 - Concluída a reconstituição do processo até o ato 
em que processo original se encontrava, será emitida pela 

autoridade competente do Órgão responsável, declaração 
finalizando o procedimento e determinado a regular conti-
nuidade do feito.

Art. 33 - O processo reconstituído seguirá o trâmite e 
obedecerá às normas aplicáveis ao processo desaparecido 
ou extraviado.

Art. 34 – A eventual localização do processo desaparecido 
ou extraviado resultará na formalização de anexo ao vo-
lume processual considerado principal, de acordo com os 
seguintes critérios:

I – Caso a localização do processo desaparecido ou ex-
traviado ocorra durante a sua reconstituição, o processo 
original tramitará como principal e o reconstituído será 
anexado àquele:

II – Caso a localização do processo desaparecido ou extra-
viado ocorra após a sua reconstituição, será considerado 
principal o processo que se encontrar em fase mais adian-
tada de tramitação.

§ 1º Na hipótese do inciso II deste artigo, caso o 
processo principal seja considerado o reconstituído, 
todas as peças e documentos reproduzidos serão 
confrontados com os originais, a fim de serem 
conferidas a autenticidade, apor “confere com 
original” em todas as cópias existentes nos autos, 
contendo data e assinatura do servidor.

§ 2º Ainda na situação do parágrafo anterior, seja 
juntada ao processo reconstituído, já considerado 
principal, declaração da autoridade competente 
informando acerca da sua completude ou, 
caso contrário, devem ser acostadas as peças 
e documentos ausentes, os quais devem ser 
relacionados na referida declaração.

§ 3º Em qualquer das hipóteses, será lavrado 
termo de juntada por anexação, no qual constará, 
obrigatoriamente, a indicação do processo que foi 
anexado.

Art. 35 – Caberá ao titular de cada órgão da Adminis-
tração Direta ou Indireta do Município a observância das 
disposições contidas nesta Instrução Normativa, sujeitan-
do-se a responsabilizações em caso de descumprimento.

CAPITULO XVI

DO ARQUIVAMENTO

Art. 36 - Dar-se-á o arquivamento de um processo admi-
nistrativo:

I – por indeferimento do pleito;

II – pelo atendimento da solicitação e cumprimento dos 
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compromissos arbitrados ou dela decorrentes;

III – pela perda do objeto;

IV – por desistência ou renúncia do(s) interessado(s), me-
diante manifestação escrita; e

V – quando seu desenvolvimento for interrompido injusti-
ficadamente por período superior a um ano.

Parágrafo único: O caso previsto no inciso IV deste ar-
quivo não prejudicará o prosseguimento do processo, na 
hipótese de restar(em) interessado(s).

Art. 37 - O servidor que verificar o fim da utilidade do 
processo administrativo, previsto no artigo 27, deverá me-
diante despacho, expor à respectiva chefia as razões do 
encerramento e sugerir arquivamento, observado o artigo 
9º.

Art. 38 - O processo administrativo encerrado deverá ser 
encaminhado ao Setor de Arquivo, para a guarda definiti-
va, mediante inclusão do Termo de Arquivamento (Anexo 
IX), observada a ordem cronológica dos fatos.

Parágrafo único: No Termo de Arquivamento, deverá 
ser informada a quantidade de páginas, de volumes e de 
apensos do processo.

CAPITULO XVII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39 - Os dados inseridos no sistema eletrônico de 
protocolo e controle de processos, após a confirmação do 
comando, serão definitivos e suas retificações efetuadas 
mediante novos registros.

Art. 40 - Os processos arquivados poderão ser solicitados 
ao Setor de Arquivo pelo Chefe do Poder Executivo e pelos 
Secretários das Pastas, para consulta, empréstimo à uni-
dade da Prefeitura Municipal de Guarapari/Autarquias ou 
Empresa de Economia Mista ou desarquivamento.

§ 1º A consulta aos processos arquivados será realizada 
nas dependências do Setor de Arquivo;

§ 2º O processo solicitado por empréstimo por unidade 
da PMG/Autarquias ou Empresa de Economia Mista deverá 
ser devolvido ao Setor de Arquivo mediante despacho de 
devolução.

§ 3º O processo desarquivado, após seu novo encerramento, 
deverá ser encaminhado ao Setor de Arquivo mediante 
novo Termo de Arquivamento (Anexo IX).

CAPÍTULO XVIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 41 - A inobservância desta Instrução Normativa cons-
titui omissão de dever funcional e será punida na forma 
prevista em lei.

Art. 42 - Aplica-se, no que couber, aos instrumentos re-
gulamentados por esta Instrução Normativa e as demais 
legislações pertinentes.

Art. 43 - Ficará a cargo do Controle Interno Municipal, 
unificar e encadernar, fazendo uma coletânea das instru-
ções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de 
Rotinas Internas e Procedimentos de Controle, atualizando 
sempre que tiver aprovação de novas instruções normati-
vas, ou alterações nas mesmas.

Art. 44 - Os esclarecimentos adicionais a respeito deste 
documento poderão ser obtidos junto à Secretaria Munici-
pal de Administração e o Controle Interno Municipal que, 
por sua vez, através de procedimentos de checagem (visi-
tas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observân-
cia de seus dispositivos por parte das diversas unidades da 
estrutura organizacional.

Art. 45 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir 
da data de sua publicação.

Guarapari (ES), 15 de dezembro de 2016.

Rita de Cassia Nossa de Almeida

Controladora Geral do Município

CRA-ES nº 22.329

Lilian Mara dos Santos Stein

Secretária Municipal da Administração-SEMAD

Aline Dias Silva

Coordenadora de Auditoria e Gestão - CGM

ANEXO I

TERMO DE RENUMERAÇÃO DE FOLHAS

Aos ................. dias do mês de ...........................do 
ano de ............. foram renumeradas as fls ...............  a 
................. deste processo, que passam a ter os números 
................. a ................... em decorrência de .............
................................................................................
..................................

(carimbo e assinatura)

ANEXO II

Proc. nº __________
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Folhas nº _________

Servidor __________

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Aos ...........................do mês de ............................
.......do ano de ..................foi(ram) desentranhada(s) 
a(s) peça(s) processual(is) de fl.(s) nº ................... 
a................., deste Processo Administrativo, para .......
................................................................................
........................................

(carimbo e assinatura)

ANEXO III

Proc. nº __________

Folhas nº _________

Servidor __________

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Aos ...........................do mês de ............................
.......do ano de ..................foi(ram) desentranhada(s) 
a(s) peça(s) processual(is) de fl.(s) nº ................... 
a................., deste Processo Administrativo, a(s) qual(is) 
foi(ram) substituídas por cópia(s), para .......................
................................................................................
........................

(carimbo e assinatura)

ANEXO IV

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos .........................dias do mês de .............................
do ano de ...................., na .....................................
............................... procede-se ao encerramento des-
te volume nº .............. do Processo Administrativo nº 
................., com folhas numeradas de ...................a 
................... abrindo-se em seguida o volume nº 
................. Para constar, eu ......................................
..........................................., ...................................
................................, subscrevo.

(carimbo e assinatura)

ANEXO V

TERMO DE ABERTURA

Aos .............................dias do mês de 
...............................do ano de ................, na ..........

...............................................................................
, procede-se à abertura deste volume nº .................... 
, que se inicia com a folha nº .............Para constar, eu ..
................................................................................

.............. , subscrevo.

(carimbo e assinatura)

ANEXO VI

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO

Aos .......................... dias do mês .........................
do ano de .................., por determinação do(a) Sr(a) ..
............................................................................. 
, foi juntado por anexação o Processo Administrativo nº 
............................, com folhas numeradas de ..............
...................a ................................ 

(carimbo e assinatura)

ANEXO VII

TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO

Aos .......................... dias do mês .........................
do ano de .................., por determinação do(a) 
Sr(a) ..................................................................
............. , foi apensado o Processo Administrativo nº 
............................, com folhas numeradas de ..............
...................a ................................ 

(carimbo e assinatura)

ANEXO VIII

TERMO DE DESAPENSAÇÃO

Aos .......................... dias do mês .........................do 
ano de .................., por determinação do(a) Sr(a) ......
......................................................................... , foi 
desapensado o Processo Administrativo nº ...................
...............do de nº ................................

(carimbo e assinatura)

ANEXO IX

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Aos .......................... dias do mês .........................do 
ano de ........................, faço

remessa ao Setor de Arquivo dos autos do Processo Ad-
ministrativo nº ...................................., com folhas nu-
meradas de .................a ................... , composto de 
.....................volume(s) .......................... apenso(s), 
para arquivamento.

(carimbo e assinatura)
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DECRETO Nº. 576/2016
Publicação Nº 68864

Decreto nº. 576/2016 - Fica destinada à Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, Pesca e Expansão Rural - SEMAPER, 
a utilização do Bem Imóvel localizado na Zona Rural deste 
Município, onde funcionava a Escola Municipal João Lima 
da Conceição.

O bem acima mencionado, será utilizado para a criação de 
uma ESCOLA DE FORMAÇÃO DO PRODUTOR RURAL.

Portaria/Gab nº. 315/2016 - Atribui, aos servidores 
abaixo relacionados, a GRATIFICAÇÃO POR ATUAR EM 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (GUPA):

NOME CARGO
Bianca Mantovanelli Nogueira Técnica de Enfermagem
Denieire Novais Santos Auxiliar de Serviços Gerais
Jorginete Dias Machado Técnica de Enfermagem

SEMED - ERRATA 7ª CONVOCAÇÃO - EDITAL 002/2012
Publicação Nº 68853

ERRATA

7ª CONVOCAÇÃO - Concurso Público do Magistério Municipal – Edital 002/2012

QUADRO DE VAGAS

N° Escolas

Educação Infantil

Multi/Regular

Matutino Vespertino

01 Acidolino Borges 01(Multi)
01 (Reg)

02 (Multi)

02 Acle Zouain -
01 (Reg)

02(Multi)
03 Doralice Gaio Alves - 03 (Reg)
04 Eugênio Deoclécio Borges - 01 (Reg)
05 João Batista Celestino - 02 (Reg)
06 Jorge Boueri Sobrinho 01 (Reg) -
08 Maria Ignês Aleixo Pinna 01 (Multi) 01 (Multi)

09 Maria Inês Julião Gottardo
02 (Reg)

01 (Multi)

01 (Reg)

01 (Multi)
10 Professor José Antônio de Miranda 01 (Multi) 01 (Reg)
11 Renata Almeida Nascimento - 02 (Reg)
12 Viviane Araújo Oliveira 01 (Mutli) 02 (Reg)

13 Vovó Neuza -
01 (Reg)

01 (Multi)

14 Yeda Vieira Leal Torres 01 (Multi)
01 (Reg)

02 (Multi)
TOTAL 09 25

TOTAL GERAL 34

QUADRO DE VAGAS – Língua Portuguesa

N° Escolas

Educação Fundamental II Anos Finais (6° ao 
9/ ano)

Matutino Vespertino

01 Maria Veloso Calmon 01 -

QUADRO DE VAGAS – Matemática

N° Escolas

Educação Fundamental II Anos Finais (6° ao 
9/ ano)

Matutino Vespertino

01 Francisco Araújo 02 -

02 Darcy Ribeiro - 01
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QUADRO DE VAGAS – Ciências

N° Escolas

Educação Fundamental II Anos Finais (6° ao 
9/ ano)

Matutino Vespertino

01 Maria Ramalhete Corrêa 01 -

QUADRO DE VAGAS – História

N° Escolas

Educação Fundamental II Anos Finais (6° ao 
9/ ano)

Matutino Vespertino

01 João Batista Celestino 01 -

02
Adalgiza Fernandes Marvilla

Benedita Martins de Souza

14h

02h
-

QUADRO DE VAGAS – Orientador Educacional

N° Escolas
Pedagogo

Matutino Vespertino

01 Joao Batista Celestino - 01

QUADRO DE VAGAS – Supervisor Escolar

N° Escolas
Pedagogo

Matutino Vespertino

01 Constantino José Vieira 01 -

OBS: Quadro de vagas após o Concurso de Remoção.

Guarapari - ES, 22 de dezembro de 2016.

Orly Gomes da Silva

Prefeito Municipal

SEMSA - AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 68611

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA

O Município de Guarapari/ES, através do Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal ratifica a aquisição por dispensa de li-
citação por justificativa de medicamentos para atender 
ao paciente, em cumprimento do processo judicial nº. 
021.12.000299-9, no valor total de R$ 613,32 (seiscen-
tos e treze reais e trinta e dois centavos), da empresa 
Arpoador Comercio de Medicmentos LTDA, de acordo 
com o art. 24, incisos IV e V da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMSA por meio do processo nº 19809/2016.

Guarapari/ES, 22 de dezembro de 2016.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFI-
CATIVA

O Município de Guarapari/ES, através do Exmo. Sr. Pre-
feito Municipal ratifica a aquisição por dispensa de licitação 

por justificativa de insumos para atender ao paciente, em 
cumprimento do processo judicial nº. 021.08.008.2098, no 
valor total de R$ 82,80 (oitenta e dois reais e oitenta cen-
tavos), da empresa LFO Farmácia EIRELI - ME, de acor-
do com o art. 24, incisos IV e V da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMSA por meio do processo nº 19813/2016.

Guarapari/ES, 22 de dezembro de 2016.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFI-
CATIVA

O Município de Guarapari/ES, através do Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal ratifica a aquisição por dispensa de li-
citação por justificativa de medicamentos e insumos para 
atender ao paciente, em cumprimento do processo judi-
cial nº. 0004597-91.20168.08.0021, no valor total de R$ 
29,00 (vinte e nove reais), da empresa LFO Farmácia 
EIRELI - ME, de acordo com o art. 24, incisos IV e V da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme solicitação da 
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Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA por meio do pro-
cesso nº 19762/2016.

Guarapari/ES, 22 de dezembro de 2016.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFI-
CATIVA

O Município de Guarapari/ES, através do Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal ratifica a aquisição por dispensa de li-
citação por justificativa de medicamentos e insumos para 
atender ao paciente, em cumprimento do processo judi-
cial nº. 0004597-91.20168.08.0021, no valor total de R$ 
64,30 (sessenta e quatro reais e trinta centavos), da em-
presa Oliveira e Feitosa LTDA-ME, de acordo com o art. 
24, incisos IV e V da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMSA por meio do processo nº 19763/2016.

Guarapari/ES, 22 de dezembro de 2016.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

SEMSA - TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE TRABA-
LHO TEMPORÁRIO N° 071/2016 E OUTROS

Publicação Nº 68785

Resumo de Primeiro Termo Aditivo aos Contratos Adminis-
trativos de Trabalho Temporário, firmado com o Município 
de Guarapari/ES, em atendimento a Secretaria Municipal 
de Saúde - SEMSA, contratação em caráter temporário, 
para atuar no Município de Guarapari/ES, de acordo com 
o Processo Administrativo nº 13804/2015. Período Contra-
tual 23/12/2016 a 23/12/2017.

Nº Contratado Cargo

071/2016 Alex Sandro Ferreira da Costa Guarda-vidas

072/2016 André dos Reis Guarda-vidas

073/2016 Caio Ronconi Simões Guarda-vidas

074/2016 Carlos Eduardo Pereira Marques Guarda-vidas

075/2016 Dan Mousinho Gonçalves da 
Silva Guarda-vidas

076/2016 Fabio Alexandre Castor 
Rodrigues Guarda-vidas

077/2016 Fernando Sampaio Guarda-vidas

078/2016 Gabriel Araujo de Souza Guarda-vidas

079/2016 Gabriel Ribeiro Roque Guarda-vidas

080/2016 Giovani da Silva Sant’ana Guarda-vidas

081/2016 Jansen Andrey Moreira de 
Carvalho Guarda-vidas

082/2016 John Weslley Rosa Domingos Guarda-vidas

083/2016 José Rodrigo Fernandes da Costa Guarda-vidas

084/2016 Juscelino Rodrigues Sales Guarda-vidas

102/2016 Edson Layber Mendes Guarda-vidas

085/2016 Leonardo de Paula Almeida Guarda-vidas

086/2016 Leonardo Rocha Ramalhete Guarda-vidas

087/2016 Lino Pinto da Silva Neto Guarda-vidas

088/2016 Lucas Barbosa Nogueira Guarda-vidas

089/2016 Lucas Dalvi da Silva Guarda-vidas

090/2016 Marcyus Thompson de Jesus 
Ribeiro Guarda-vidas

091/2016 Mayk Onófrio Norbim Guarda-vidas

092/2016 Michael Gotardo Ribeiro Guarda-vidas

093/2016 Pablo Fernandes Canal Guarda-vidas

094/2016 Rogerio Paixão dos Santos Guarda-vidas

095/2016 Rayner Favoreto Guarda-vidas

096/2016 Ronaldo Ferreira Nunes Guarda-vidas

097/2016 Salles Francisco Ferreira Mamed Guarda-vidas

098/2016 Thiago Campos da Silva Guarda-vidas

099/2016 Thiago Duarte Faitanin Guarda-vidas

100/2016 Wildson França Domingos Guarda-vidas

101/2016 Walace Araujo Ramos Guarda-vidas

102/2016 Edson Layber Mendes Guarda-vidas

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

Ibiraçu

Câmara muniCiPal

EXTRATO DE CONTRATO N.º 013/2016
Publicação Nº 68859

RESUMO DE CONTRATO

Contrato nº 013/2016

Contratante: Câmara Municipal de Ibiraçu.

Contratada: POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A, 
CNPJ N.º 00.904.951/0001-95

Objeto: Contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviços de fornecimento e gerenciamento informa-
tizado de Auxilio-Alimentação, por meio de Cartão Eletrô-
nico/Magnético com chip de segurança e senha individual, 
com recargas online mensais de crédito, destinado à aqui-
sição de gêneros alimentícios para os servidores ativos da 
Câmara Municipal de Ibiraçu

Vigência: de 1º de janeiro à 31 de dezembro de 2017.

Valor Total: R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocen-
tos reais
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Dotação: 0010010103100012.001 – Manutenção das Ati-
vidades Administrativas e Legislativas da Câmara Munici-
pal de Ibiraçu.

333904600000 – Auxílio Alimentação.

Ibiraçu-ES, 22 de dezembro de 2016.

José Luiz Torres Teixeira Junior – Presidente

João Neiva

Prefeitura

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2015
Publicação Nº 68856

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2015

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
JOÃO NEIVA, através da Ilma Srª. Gestora do Fundo Mu-
nicipal de João Neiva, TORNA PÚBLICO:

TORNA PÚBLICO: O 3º TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 017/2015

CONTRATADA: MARCOS BELMONTE - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRA-
ZO DE VIGÊNCIA

“Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato originá-
rio até 29/12/2016, à partir de 03 de Novembro de 
2016”

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA:

As despesas decorrentes deste aditivo correrão a conta do 
Orçamento vigente, a saber:

SEMTHADES

Órgão: 028 – Unidade: 108 - Programa de Trabalho: 
0824400382.103

Elemento de Despesa: 33903600000 – Fonte: 13990000 
– Ficha: 0000082

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 
CONTRATUAIS

Permanecem inalteradas as demais disposições contratu-
ais.

João Neiva, 28 de outubro de 2016.

DANIELA DA SILVA SOUZA

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2014
Publicação Nº 68858

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2014

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do Exmº Sr. 
Municipal, torna público o 4º Termo Aditivo ao Contrato 
nº 070/2014.

CONTRATADA: CONSTRUTORA VIA NORTE - EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRA-
ZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

“Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato originário 
por mais 15 (Quinze) meses, a partir do dia 30 de Dezem-
bro de 2016.”

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 
CONTRATUAIS

Permanecem inalteradas as demais disposições contratu-
ais.

João Neiva, 22 de Dezembro de 2016.

Romero Gobbo Figueredo

Prefeito Municipal



23/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 663

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 66

Pedro Canário

Câmara muniCiPal

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA LICITAÇÃO - PROC. Nº 
6.110/2016

Publicação Nº 68847

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Rogério Moura de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal 
de Pedro Canário, no uso das atribuições que me são con-
feridas, reconhece e RATIFICA o processo 6.110/2016, 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro nos termos do 
art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, em favor de CIBOX 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, que tem por objeto 
aquisição de aparelho de scanner, com o valor global de R$ 
3.225,00 (três mil e duzentos e vinte e cinco reais).

Pedro Canário-ES, 22 de Dezembro de 2016.

ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal

Presidente Kennedy

Prefeitura

CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO
Publicação Nº 68828

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO.

O Municipio de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, torna público o 
cancelamento da publicação feita no DOM/ES, Edição nº 
662, do dia 22/12/2016, na primeira coluna, referente ao 
Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação, do Proces-
so nº 020231/2016.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 68833

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – 
PROCESSO Nº 021567/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Cristiano 
Sara Hartuique O Secretario Municipal de Assistência So-
cial, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro 
no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal Nº 8.666/93, rati-
fica e torna público à locação de um imóvel, situado na 
Localidade de Campo Novo, Zona Rural, s/nº, Presidente 
Kennedy/ES, para abrigar a família da Sra. Lucia Maria 
da Silva Fontão Barboza, que se encontra em situaçao 
de Vulnerabilidade Social, por um período de 12 (doze) 
meses.

Presidente Kennedy – ES, 22 de dezembro de 2016.

Ricardo Vasconcelos Cordeiro

Secretário Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 023920/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Lucineia 
Mote de Oliveira. O Secretario Municipal de Assistência So-

cial, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro 
no Artigo 24, Inciso X, da Lei 8.666/93, ratifica e torna 
público à locação de um imóvel, situado na Localidade de 
São Paulo, Zona Rural, s/nº, Presidente Kennedy/ES, para 
abrigar a família da Sra. Roneide Fernandes dos San-
tos, que se encontra em situaçao de Vulnerabilidade So-
cial, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 22 de dezembo de 2016.

Ricardo Vasconcelos Cordeiro

Secretário Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 016695/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Aylton 
Jordão. O Secretario Municipal de Assistência Social, à vis-
ta do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 
24, Inciso X, da Lei 8.666/93, ratifica e torna público à 
locação de um imóvel, situado na Localidade de Leonel, 
Zona Rural, s/nº, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a 
família da Sra. Maria do Socorro Pereira, que se encontra 
em situaçao de Vulnerabilidade Social, por um período de 
12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 22 de dezembro de 2016.

Ricardo Vasconcelos Cordeiro

Secretário Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 021570/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Gilvania 
de Carvalho Otaviano. O Secretario Municipal de Assistên-
cia Social, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com 
fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei 8.666/93, ratifica e 



23/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 663

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 67

torna público à locação de um imóvel, situado na Locali-
dade de São Paulo, Zona Rural, s/nº, Presidente Kennedy/
ES, para abrigar a família do Sr. Jadir Pereira Fernan-
des, que se encontra em situaçao de Vulnerabilidade So-
cial, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 22 de dezembro de 2016.

Ricardo Vasconcelos Cordeiro

Secretário Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 09998/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Altair Pe-
reira Pessanha. O Secretario Municipal de Assistência So-
cial, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro 
no Artigo 24, Inciso X, da Lei 8.666/93, ratifica e torna pú-
blico à locação de um imóvel, ( área construida e área des-
coberta), situada na rua Dona Senhorinha, 79, Residencial 
Baiense, Centro, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a 
Agência de Treinamento Municipal – (ATM), deste 
Municipio, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 22 de dezembro de 2016.

Ricardo Vasconcelos Cordeiro

Secretário Municipal de Assistência Social

Santa Teresa

Prefeitura

LEI 2.658/2016 - INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE 
TURISMO DE SANTA TERESA

Publicação Nº 68786

LEI Nº 2.658/2016

INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DE SANTA 
TERESA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica instituído o Plano Municipal de Turismo de 
Santa Teresa constante no Anexo Único, parte integrante 
desta lei, como instrumento de planejamento, definindo 
ações, projetos e estratégias para o desenvolvimento do 
setor, visando à melhoria das condições de vida de sua 
população e obedece aos princípios constitucionais da livre 
iniciativa e do desenvolvimento econômico, social, político 
e cultural, justo e sustentável.

Art. 2.º O Plano Municipal de Turismo de Santa Teresa 
tem duração de 10 (dez) anos, a contar da data de sua 
publicação, e será reavaliado a cada 02 (dois) anos de 
forma participativa, devendo o resultado ser submetido à 
apreciação do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR.

Parágrafo Único. A apresentação dos resultados obtidos 
no período e a reavaliação do Plano deverão ocorrer no 
Fórum Integrado de Turismo e Cultura, que acontece ordi-
nariamente a cada 02 (dois) anos.

Art. 3.º Constituem-se diretrizes deste Plano Diretor Mu-
nicipal de Turismo:

I. Desenvolvimento da economia local;

II. Diversificação e qualificação da oferta turística;

III. Expansão e qualificação da demanda turística;

IV. Melhoria na infraestrutura pública;

V. Melhoria nas relações sociais e na parceria público/pri-
vada;

VI. Preservação e valorização do patrimônio histórico, cul-
tural e natural;

VII. Promoção do destino;

VIII. Sustentabilidade.

Art. 4.º Constituem-se ferramentas de gestão do Plano 
Diretor Municipal de Turismo:

I. Plano de Implementação;

II. Comitê Gestor do Plano Municipal de Turismo;

III. Rede de Agentes Turísticos de Santa Teresa.

Art. 5.º Fica instituído o Comitê Gestor do Plano Municipal 
de Turismo de Santa Teresa, composto da seguinte forma:

I. Prefeitura Municipal de Santa Teresa por meio da Secre-
taria Municipal de Turismo e Cultura;

II. Câmara Municipal de Santa Teresa;

III. Conselho Municipal de Turismo - COMTUR;

IV. Santa Teresa Convention & Visitors Bureau;

V. Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Teresa - CDL.

Parágrafo Único. A Coordenação do Comitê Gestor ficará 
a cargo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Art. 6.º Fica instituída a Rede de Agentes Turísticos de 
Santa Teresa, composta por todas as organizações partici-
pantes da construção do Plano Municipal de Turismo.

Art. 7.º As despesas decorrentes desta lei correrão por 
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conta de dotação orçamentária específica.

Art. 8.º Esta Lei poderá será regulamentada por Decreto 
no que couber pelo Chefe do Poder Executivo, após publi-
cação.

Art. 9.º Esta Lei 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 22 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

LEI 2.659/2016 - INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE 
CULTURA DE SANTA TERESA

Publicação Nº 68831

LEI Nº 2.659/2016

INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE SANTA TE-
RESA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Fica instituído o Plano Municipal de Cultura de 
Santa Teresa constante no anexo, parte integrante des-
ta lei, como instrumento de orientação e planejamento, 
definindo ações, projetos e estratégias para o desenvolvi-
mento do setor, visando organizar as demandas e garantir 
a preservação e transmissão do legado cultural e histórico 
de Santa Teresa às futuras gerações.

Art. 2.º O Plano Municipal de Cultura de Santa Teresa terá 
duração de 10 (dez) anos, a contar da data de sua pu-
blicação e deverá ser revisto ao menos 02 (duas) vezes 
durante esse período, de forma participativa.

Parágrafo Único. A apresentação dos resultados obti-
dos no período e a reavaliação do Plano deverá ocorrer no 
Fórum Integrado de Turismo e Cultura.

Art. 3.º Constituem-se diretrizes deste Plano Municipal de 
Cultura:

I. Liberdade de expressão, criação e fruição;

II. Diversidade cultural;

III. Respeito aos direitos humanos;

IV. Direito de todos à arte e à cultura;

V. Direito à informação, à comunicação e à crítica cultural;

VI. Direito à memória e às tradições;

VII. Responsabilidade socioambiental;

VIII. Valorização da cultura como vetor do desenvolvimen-
to sustentável;

IX. Democratização das instâncias de formulação das po-
líticas culturais;

X. Responsabilidade dos agentes públicos pela implemen-
tação das políticas culturais;

XI. Colaboração entre agentes públicos e privados para o 
desenvolvimento da economia da cultura;

XII. Participação e controle social na formulação e acom-
panhamento das políticas culturais.

Art. 4.º São objetivos do Plano Municipal de Cultura:

I. Reconhecer, valorizar e difundir a diversidade cultural, 
étnica e regional;

II. Proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, 
material e imaterial;

III. Valorizar as criações artísticas e os bens culturais;

IV. Promover o direito à memória por meio dos museus, 
arquivos e coleções;

V. Estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos 
valores simbólicos;

VI. Estimular a sustentabilidade socioambiental;

VII. Desenvolver a economia da cultura e o consumo cultu-
ral e a exportação de bens, serviços e conteúdos culturais;

VIII. Reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões 
tradicionais e os direitos de seus detentores;

IX. Qualificar a gestão cultural nos setores público e pri-
vado;

X. Conscientizar a população e estudantes através do Pro-
grama de Educação Patrimonial quanto à importância da 
transmissão do legado cultural estimulando também o 
sentimento de pertencimento junto às novas gerações;

XI. Identificar, inventariar e estruturar a rede de agentes 
culturais;

XII. Apoiar à realização projetos que tenham a cultura 
como foco;

XIII. Estimular a realização de iniciativas culturais no am-
biente escolar;

XIV. Promover a formação artística-cultural;

XV. Interiorizar e descentralizar as ações culturais;

XVI. Envolver a sociedade na definição de prioridades para 
o desenvolvimento dos projetos culturais, além de mobili-
za-la para adoção de mecanismos e assumir co-responsa-
bilidades no desenvolvimento e na sustentação das mani-
festações e projetos culturais;

XVII. Estimular a organização e a sustentabilidade de gru-
pos, associações, cooperativas e entidades atuantes na 
área cultural e parcerias que possam otimizar as realiza-
ções do setor;

XVIII. Consolidar a identidade cultural do município e for-
talecer as identidades locais, através do incentivo à cria-
ção, produção, pesquisa, difusão e preservação das mani-
festações culturais;
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XIX. Proteger a paisagem cultural;

XX. Promover a preservação das tradições e costumes;

XXI. Democratizar o acesso a bens, serviços e produtos 
culturais;

XXII. Viabilizar a continuidade dos projetos culturais já 
consolidados e com notório reconhecimento da comuni-
dade;

XXIII. Proteger e manter os eventos tradicionais que iden-
tificam os costumes da população;

XXIV. Intensificar a realização de programas e ações volta-
das ao campo cultural;

XXV. Consolidar um sistema público municipal de gestão 
cultural, com participação e transparência nas ações pú-
blicas;

XXVI. Assegurar a efetividade e aplicação das políticas pú-
blicas de cultura pactuadas entre o Município e a Socieda-
de Civil;

XXVII. Proteger e aperfeiçoar os espaços destinados às 
atividades culturais, cumprindo as legislações federal, es-
tadual e municipal quanto aos legítimos direitos conferidos 
aos portadores de necessidades especiais.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER PÚBLICO

Art. 5.º Compete ao poder público, nos termos desta Lei:

I - Formular políticas públicas e programas que conduzam 
à efetivação dos objetivos e diretrizes do Plano;

II - Garantir a avaliação e a mensuração do desempenho 
do Plano Municipal de Cultura e assegurar sua efetivação 
pelos órgãos responsáveis;

III - Fomentar a cultura de forma ampla, por meio da pro-
moção e difusão dos bens culturais;

IV - Proteger e promover a diversidade cultural, a criação 
artística e suas manifestações e as expressões culturais, 
individuais ou coletivas, de todos os grupos étnicos e suas 
derivações sociais;

V - Promover e estimular o acesso à produção e ao 
empreendimento cultural, a circulação e o intercâmbio de 
bens, serviços e conteúdos culturais, e o contato e a frui-
ção do público com a arte e a cultura de forma universal;

VI - Garantir a preservação do patrimônio cultural tere-
sense, resguardando os bens de natureza material e ima-
terial, os documentos históricos, acervos e coleções, as 
formações urbanas e rurais, as línguas, as obras de arte, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência aos valores, identidades, ações e memórias dos 
diferentes grupos formadores da sociedade;

VII - Articular as políticas públicas de cultura e promover 
a organização de redes para a sua implantação, de forma 
integrada com as políticas públicas de educação, comu-
nicação, direitos humanos, agricultura, meio ambiente, 
turismo, planejamento urbano e rural, desenvolvimento 
econômico e social, indústria e comércio, dentre outras;

VIII - Organizar instâncias consultivas e de participação da 
sociedade para contribuir na formulação e debater estraté-
gias de execução das políticas públicas de cultura;

IX - Estimular os produtos culturais teresenses com o ob-
jetivo de reduzir desigualdades sociais e regionais, profis-
sionalizando os agentes culturais, formalizando o mercado 
e qualificando as relações de trabalho na cultura, consoli-

dando e ampliando os níveis de emprego e renda, fortale-
cendo redes de colaboração, valorizando empreendimen-
tos de economia solidária;

X - Coordenar o processo de planejamento das diferentes 
áreas artísticas, respeitando seus desdobramentos e seg-
mentações, e também para os demais campos de manifes-
tação simbólica identificados entre as diversas expressões 
culturais e que reivindiquem a sua estruturação nacional;

XI - Incentivar a adesão de organizações e instituições do 
setor privado e entidades da sociedade civil às diretrizes 
do Plano Municipal de Cultura por meio de ações próprias 
e parcerias;

Parágrafo Único. Poderão colaborar com o Plano Mu-
nicipal de Cultura, em caráter voluntário, outros entes, 
públicos e privados, tais como empresas, organizações 
corporativas e sindicais, organizações da sociedade civil, 
fundações, pessoas físicas e jurídicas que se mobilizem 
para a garantia dos princípios, objetivos, diretrizes do pla-
no, estabelecendo termos de adesão específicos.

Art. 6.º A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, na 
condição de coordenadora do Plano Municipal de Cultu-
ra, deverá estimular a diversificação dos mecanismos de 
financiamento para a cultura de forma a atender os obje-
tivos desta Lei e elevar o total de recursos destinados ao 
setor para garantir o seu cumprimento.

Art. 7.º Constituem-se ferramentas de gestão do Plano 
Municipal de Cultura:

I. Plano de Implementação;

II. Comitê Gestor do Plano Municipal.

Art. 8.º O Plano de Implementação é um instrumento de 
ordenamento das ações estratégicas a serem cumpridas 
para alcançar os objetivos previstos no Plano Municipal e 
será reavaliado a cada 02 (dois) anos no Fórum Integrado 
de Turismo e Cultura.

Art. 9.º Fica instituído o Comitê Gestor do Plano Municipal 
de Cultura de Santa Teresa, composto da seguinte forma:

I. Prefeitura Municipal de Santa Teresa por meio da Secre-
taria Municipal de Turismo e Cultura;

II. Câmara Municipal de Santa Teresa;

III. Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico 
- CMCPHA;

IV. Circolo Trentino de Santa Teresa;

V. Associação de Moradores do Centro de Santa Teresa.

Parágrafo Único. A Coordenação do Comitê Gestor ficará 
a cargo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. A Municipalidade deve dar ampla publicidade e 
transparência ao seu conteúdo, bem como à realização de 
suas diretrizes e propostas, estimulando a transparência e 
o controle social em sua implementação.
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Art. 11. As despesas decorrentes desta lei correrão por 
conta de dotação orçamentária específica.

Art. 12. Esta Lei poderá ser regulamentada por Decreto 
no que couber pelo Chefe do Poder Executivo, após publi-
cação.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 22 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

PLANO MUNICIPAL DE CULTURA
Publicação Nº 68832

ANEXO ÚNICO – LEI Nº 2.659/2016

A PRIMEIRA CIDADE DE COLONIZAÇÃO ITALIANA 
DO BRASIL

SANTA TERESA – ES

2016

PREFEITO MUNICIPAL

CLAUMIR ANTÔNI ZAMPROGNO

VICE PREFEITO

ZIGUIMAR BUSS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

MURILO BOSA VAGO

SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E CUL-
TURA

MÔNICA MARIA DOSSI BIASUTTI

GERENTE DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

JANINE DE SÁ LIMA PIAZAROLO

ASSESSORA MUNICIPAL DE TURISMO

MARYNA CARDOSO SANTOS

TURISMÓLOGA

VIVIANE SILVA

PARCEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE CULTURA E PATRI-
MÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE SANTA TERESA 
2015 - 2017

SETOR PÚBLICO

Secretaria Municipal de Educação

Titular: Ariani Carnelli

Suplente: Glória da Penha Martins Roccon

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Titular: Welington Sousa da Silva

Suplente: Ana Paula da Silva Dupke

Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos 
Estratégicos

Titular: Djeiny Frolich Loss

Suplente: Bernardo Zambon

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Titular: Murilo Bosa Vago

Suplente: Janine de Sá Lima Piazarolo

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Associação Comunitária Alemã de Serra dos Pregos

Titular: Nivaldo Geik Völz

Suplente: Alcenir Luck

Associação de Produtores de Artesanato de Santa 
Teresa

Titular: Carmem Leonir Siegler

Suplente: Vinicius Corbelini

Paróquia de Santa Teresa

Titular: Celeste Prando

Suplente: Eni Alves Siqueira

Sociedade de Amigos do Museu de Biologia Profes-
sor Mello Leitão

Titular: Rosemere de Lourdes Loss Kollmann

Suplente: Marilande Angeli
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1 APRESENTAÇÃO

Nos séculos XIX, XX e XXI a sociedade tem passado por 
profundas transformações, se adaptando, se reinventan-
do, se modernizando e ao mesmo tempo lutando para 
preservar suas identidades e raízes, origens e memórias. 
Nesse complexo e conflitante processo transformador, a 

cultura desponta como elemento de preservação, mas 
também propulsor da criatividade humana, agregando 
grupos e criando elos entre os indivíduos que habitam um 
espaço através de suas semelhanças ou diferenças e das 
percepções sobre o passado e o futuro.

Santa Teresa vive um momento de reaproximação com sua 
cultura quando volta seus olhos à preservação dos valores 
e bens que a compõem e passa a dar a devida importância 
ao fato de ser um território formado através da política de 
imigração criada pelo governo do estado do Espírito Santo 
na segunda metade do século XIX, responsável pela ocu-
pação das terras do Timbuy por milhares de imigrantes, 
em sua grande maioria, italianos.

Para consolidação do Núcleo Timbuy, hoje município de 
Santa Teresa, foi necessário o trabalho e dedicação do 
próprio imigrante para suprir suas necessidades básicas, 
dentre eles os aspectos culturais. Sendo a cultura inerente 
ao modo de viver e ao cotidiano, muitas das manifestações 
culturais desenvolvidas hoje no município fazem parte da 
memória que vem sendo transmitida pelas gerações, ao 
longo dos anos.

Culinária típica, arquitetura, tradições culturais e religiosi-
dade, são expressões culturais que se mantem bem pró-
ximas do que se fazia nos primeiros anos da pequena Vila 
de Santa Thereza, fundada em meio aos vales da região 
centro-serrana. O clima, a terra fértil e a semelhança com 
a terra natal foram elementos responsáveis pela fixação 
desses imigrantes no território. Com o passar dos anos, 
esses aspectos foram se adaptando às condições impos-
tas, com a inserção de novos costumes e a necessidade de 
adequação, porém, boa parte deles permanece bastante 
parecidos com a produção original.

Diante dessa bela história, o Plano de Cultura de Santa Te-
resa surge como uma ferramenta norteadora, construída 
de forma democrática e que tem a função de organizar e 
parametrizar o setor cultural, imputando responsabilida-
des a diversos agentes, entre eles ao Setor Público, de 
modo a concretizar uma política cultural sólida e eficaz, 
aproximando o sujeito de sua história e espaço.

O documento atende a necessidade do município de ade-
quar sua política cultural à nova linha do “pensar e fazer” 
cultura. É o mais importante documento produzido pelo 
setor cultural até o momento e o primeiro plano de cultura 
a ser instituído legitimamente.

Estabelece os principais conceitos, princípios e propõe ob-
jetivos para a política cultural teresense, apresentando 
também um diagnóstico com desafios a serem superados 
nos próximos 10 anos, valores e ações, tendo o cidadão 
e agentes do setor como parte essencial no processo de 
planejamento e execução das ações previstas.

Assim, sentimo-nos bastante satisfeitos, principalmen-
te por termos realizado um trabalho de gestão que teve 
como elementos chaves o planejamento e a participação 
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popular e colaborativa onde todas as propostas e suges-
tões foram ouvidas e aproveitadas, além de efetivarmos o 
cumprimento de mais uma etapa estabelecida no Sistema 
Municipal de Cultura.

2 BASE LEGAL

2. 1 LEGISLAÇÃO

• Lei Nº 567/71 – Institui Diretoria de Educação e Cultura;

• Lei Nº 658/74 - Reestrutura Diretoria de Educação e Cul-
tura;

• Lei Nº 1.535/04 – Institui o Conselho Municipal Histórico 
e Cultural – CONHIC-ST;

• Lei Nº 1.598/05 - Dispõe sobre a Preservação e Proteção 
do Patrimônio Histórico, Artístico, Natural, Cultural e Eco-
lógico do Município de Santa Teresa– ES;

• Lei Nº 1.626/05 – Cria a Secretaria Municipal de Turismo 
e Cultura;

• Lei Nº 1.775/07 – Revoga a Lei Municipal Nº 1.598/05 e 
estabelece novas disposições sobre a Preservação e Pro-
teção do Patrimônio Histórico, Artístico, Natural, Cultural e 
Ecológico do Município de Santa Teresa – ES;

• Lei Nº 1.887/08 – Revoga a Lei Municipal Nº 1.775/07 e 
estabelece novas disposições sobre a Preservação e Pro-
teção do Patrimônio Histórico, Artístico, Natural, Cultural e 
Ecológico do Município de Santa Teresa – ES;

• Lei Nº 1.933/08 – Reestrutura a Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura;

• Lei Nº 2.093/10 – Revoga a Lei Municipal Nº 1.887/2008 
e estabelece novas disposições sobre a Preservação e Pro-
teção do Patrimônio Histórico, Artístico, Natural, Cultural 
e Ecológico do Município de Santa Teresa – ES e cria o 
Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico de 
Santa Teresa (CMCPHA);

• 2014 - Adesão ao Sistema Nacional de Cultura - SNC - 
Processo 01400.037160/2014-78;

• Lei Nº 2.573/2015 - Institui o Fundo Municipal de Cultura 
e os Editais Municipais de Cultura;

• Lei Nº 2.638/16 – Institui o Sistema Municipal de Cul-
tura.

2.2 EVENTOS E CONFERÊNCIAS

• Conferência Intermunicipal de Cultura – 2013;

• Fóruns Municipais de Turismo e Cultura de Santa Teresa 
– 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016.

3 O PLANO MUNICIPAL DE CULTURA

3.1 O PLANO E O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

Previsto na Constituição Federal desde a aprovação da 
emenda 48 em 2005, o Plano Nacional de Cultura encon-
tra-se em fase de sistematização das diretrizes elaboradas 
e pactuadas entre Estado e Sociedade, por meio da rea-
lização de pesquisas, estudos, debates e encontros. São 
objetivos do Plano Nacional de Cultura:

• Fortalecimento institucional e definição de políticas públi-
cas que assegurem o direito constitucional à cultura;

• Proteção e promoção do patrimônio e da diversidade ét-
nica, artística e cultural;

• Ampliação do acesso à produção e fruição da cultura em 
todo o território;

• Inserção da cultura em modelos sustentáveis de desen-
volvimento socioeconômico;

• Estabelecimento de um sistema público e participativo 
de gestão, acompanhamento e avaliação das políticas cul-
turais.

O Plano Nacional de Cultura, que tem validade de 10 anos 
e foi estruturado sobre as três dimensões complementares 
da cultura (simbólica, cidadã e econômica), as quais se 
desdobram em 53 metas.

Diante da recém-organização da esfera federal para avan-
çar nas políticas culturais brasileiras, cabe a estados e 
municípios, através da criação de seus próprios sistemas 
de gestão cultural, seguir as orientações colocadas pelo 
Ministério da Cultura, debatidas com agentes da cultura de 
todo território nacional, de modo que as ações da esfera 
federal, estadual e municipal convirjam em direção à ob-
jetivos semelhantes.

A criação do Sistema Nacional de Cultura indicou a direção 
a seguir a estados e municípios em seus próprios Sistemas 
de Cultura, o que direcionou e organizou de maneira sig-
nificativa a atuação do setor cultural, conhecido até então 
por seu forte poder de mobilização mas também por sua 
desarticulação.

Cabe dizer que os Sistemas de Cultura são instrumentos 
de planejamento das ações, projetos, programas e do con-
junto das políticas públicas pensadas a longo prazo ob-
jetivando a proteção e promoção da diversidade cultural 
através da diversidade expressa em práticas, serviços e 
bens artísticos e culturais determinantes para o exercício 
da cidadania, a expressão simbólica e o desenvolvimento 
socioeconômico do município.

O Sistema Municipal de Cultura de Santa Teresa foi insti-
tuído pela Lei Nº 2.638/2016 e é composto pelos seguintes 
instrumentos:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm
http://www.cultura.gov.br/site/?cat=131
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Coordenação:

• Secretaria Municipal de Turismo e Cultura – Lei 
1.625/2005;

Instância de articulação, pactuação e deliberação:

• Conselho Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e 
Artístico - Lei 2.093/2010;

• Fórum Integrado de Turismo e Cultura – Lei Nº 
2.638/2016;

Instrumentos de Gestão:

• Fundo Municipal de Cultura - FUMCULTURA - Lei 
2.573/2015;

• Plano Municipal de Cultura;

• Sistema Municipal de Informações e Indicadores Cultu-
rais;

• Sistema Municipal de Formação e Capacitação Cultural.

O Plano Municipal de Cultura de Santa Teresa é um dos 
sete elementos para organização e atuação do setor cul-
tural. O documento tem validade de 10 anos, de 2016 a 
2026, devendo ocorrer nesse período ao menos duas revi-
sões. É integrado por um Plano de Implementação que o 
um instrumento de ordenamento das ações estratégicas a 
serem cumpridas para alcançar os objetivos previstos no 
Plano Municipal e será reavaliado a cada 02 (dois) anos no 
Fórum Integrado de Turismo e Cultura.

Para o desenvolvimento do trabalho foram observados os 
seguintes princípios:

• Protagonismo Municipal;

• Diálogo Interinstitucional e social;

• Legitimidade;

• Visão sistêmica e territorial;

• Transparência e objetividade.

A construção do plano se deu por iniciativa da Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura e do Conselho Municipal 
de Cultura e Patrimônio Histórico e Artístico, sendo con-
vidados para participação de sua elaboração, entidades, 
órgãos públicos, artistas, conselheiros de cultura, agentes 
culturais e comunidade em geral, obedecendo as seguintes 
premissas:

• Elaboração participativa;

• Processo de construção político e técnico;

• Plano é integrado a demais áreas do desenvolvimento 
municipal;

• Plano Municipal é alinhado aos Planos Nacional e Esta-
dual.

O trabalho contou com duas etapas de elaboração. A pri-
meira foi a realização dos Fóruns de Turismo e Cultura e 
diversas reuniões sobre o tema, responsáveis por direcio-

nar as ações empreendidas até então pela gestão pública.

A segunda etapa foi realização do último Fórum de Turismo 
e Cultura, que foi dividido em duas edições: edição turis-
mo e edição cultura. Desse modo foi possível estabelecer 
um espaço específico para debate das temáticas culturais. 
Os segmentos foram ouvidos e foram coletadas as propos-
tas, informações e demandadas junto ao grupo presente, 
que pudessem somar no trabalho. O evento aconteceu no 
dia 31 de agosto de 2016, na Casa da Cultura e dedicou-
se a informar sobre o ponto atual em que se encontra a 
cultura teresense.

Para a construção do documento, foi atendido ao preceito 
da elaboração participativa, uma vez que é imprescindível 
a participação popular para a construção de políticas públi-
cas eficazes. A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 
em parceria com a Secretaria de Estado da pasta foram 
as facilitadoras no momento da escuta e em parceria com 
entidades, artistas, conselheiros de cultura, agentes cul-
turais e comunidade, definiram as estratégia para coleta, 
sistematização e organização das medidas elencadas.

Dessa forma foi gerado o Plano de Implementação, com-
posto basicamente por medidas e propostas necessárias 
para o fortalecimento e avanço do setor cultural teresense. 
Em momento posterior o grupo participante priorizou as 
propostas de modo que a gestão e agentes culturais pos-
sam direcionar esforços para a solução das demandas e 
pendências mais importantes.

As ações priorizadas no Plano de Implementação devem 
trabalhadas num período de dois anos, após a data de 
aprovação do Plano Municipal. Ao final desse prazo os re-
sultados dos trabalhos executados devem ser apresenta-
dos à comunidade e agentes culturais. No mesmo momen-
to deve ser avaliado o atendimento das propostas e caso 
algo não venha a ser cumprido, deve-se estabelecer novo 
prazo para a realização. Com o cumprimento de todas as 
propostas priorizadas, deve-se levantar junto aos mem-
bros do setor, novas ações a serem trabalhadas.

Para monitorar e fomentar o avanço das propostas será 
criado o Grupo Gestor da Cultura, responsável por viabili-
zar o acontecimento das propostas priorizadas no Plano de 
Implementação.

Para fins de organização foram definidos os segmentos 
conforme o que estabelece o Sistema Municipal de Cultura, 
para apresentação de propostas:

• Musica;

• Artes Gráficas, Visuais, Mídias Digitais e Audiovisual;

• Artes Cênicas;

• Livro e Literatura;

• Artesanato;

• Estudo, Pesquisa e Artes Integradas;

• Juventude, Culturas Urbanas e Cidadania;
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• Patrimônio Cultural Material;

• Cultura Popular, Tradicional e Patrimônio Imaterial;

• Comunicação;

• Fomento à Cultura.

Através da elaboração do documento, Santa Teresa dá um 
importante passo rumo a consolidação de políticas públi-
cas culturais mais democráticas, efetivas e sustentáveis a 
partir de um sistema público municipal de gestão cultural, 
com participação e transparência nas ações públicas.

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

O planejamento do setor cultural visa garantir o equilíbrio 
nas iniciativas culturais, reconhecendo o município como 
o território onde se preserva as tradições e costumes em 
concordância com soluções e novas propostas, numa per-
cepção dinâmica da cultura.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Reconhecer, valorizar e difundir a diversidade cultural, 
étnica e regional;

• Proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, 
material e imaterial;

• Promover o título de “Primeira Colônia de Imigrantes 
Italianos do Brasil” bem como a memória dos cidadãos 
ilustres – Augusto Ruschi, Celina Rodrigues e Virginia Gas-
parini Tamanini;

• Valorizar e difundir as criações artísticas e os bens cul-
turais;

• Promover o direito à memória por meio dos museus, 
arquivos e coleções;

• Estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos 
valores simbólicos;

• Estimular a sustentabilidade socioambiental;

• Desenvolver a economia da cultura e o consumo cultural 
e a exportação de bens, serviços e conteúdos culturais;

• Reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões tra-
dicionais e os direitos de seus detentores;

• Qualificar a gestão na área cultural nos setores público 
e privado;

• Conscientizar a população quanto à importância da 
transmissão do legado cultural estimulando também o 
sentimento de pertencimento junto às novas gerações;

• Identificar, inventariar e estruturar a rede de agentes 
culturais;

• Apoiar à realização projetos que tenham a cultura como 
foco;

• Fortalecer e estimular a realização de iniciativas culturais 
no ambiente escolar;

• Promover a formação artística-cultural;

• Interiorizar e descentralizar as ações culturais;

• Envolver a sociedade na definição de prioridades para o 
desenvolvimento dos projetos culturais, além de mobiliza-
-la para adoção de mecanismos e assumir corresponsabili-
dades no desenvolvimento e na sustentação das manifes-
tações e projetos culturais;

• Estimular a organização e a sustentabilidade de grupos, 
associações, cooperativas e entidades atuantes na área 
cultural e parcerias que possam otimizar as realizações 
do setor;

• Consolidar a identidade cultural do município e fortalecer 
as identidades locais, através do incentivo à criação, pro-
dução, pesquisa, difusão e preservação das manifestações 
culturais;

• Proteger a paisagem cultural;

• Promover a preservação das tradições e costumes;

• Realizar o Programa de Educação Patrimonial;

• Democratizar o acesso a bens, serviços e produtos cul-
turais;

• Viabilizar a continuidade dos projetos culturais já con-
solidados e com notório reconhecimento da comunidade;

• Proteger e manter os eventos tradicionais que identifi-
cam os costumes da população.

• Intensificar o planejamento de programas e ações volta-
das ao campo cultural;

• Consolidar um sistema público municipal de gestão cul-
tural, com participação e transparência nas ações públicas;

• Assegurar a efetividade e aplicação das políticas públicas 
de cultura pactuadas entre o Município e a Sociedade Civil;

• Proteger e aperfeiçoar os espaços destinados às ativida-
des culturais, cumprindo as legislações federal, estadual 
e municipal quanto aos legítimos direitos conferidos aos 
portadores de necessidades especiais;

5 MISSÃO, VISÃO E VALORES

5.1 MISSÃO

Ordenar as políticas públicas e articular estratégias para 
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o desenvolvimento do cultural de forma sustentável, per-
mitindo o amplo acesso e fomento a iniciativas culturais, 
garantindo a preservação e a transmissão do legado às 
futuras gerações.

5.2 VISÃO

Tornar o Município de Santa Teresa referência no que se 
refere a preservação de suas tradições e respeitando e 
apoiando as novas iniciativas culturais, de modo que a cul-
tura do município seja representativa para a formação da 
identidade cultural capixaba.

5.3 VALORES

Constituem-se os valores culturais do município de Santa 
Teresa:

• Produção associada a economia criativa;

• Gastronomia típica;

• Manifestações e iniciativas Culturais;

• Casario Histórico;

• Patrimônio Cultural e Ambiental;

• Ícones culturais e suas histórias: Augusto Ruschi, Celina 
Rodrigues, Virginia Gasparini Tamanini, entre outros;

• Clima, tranquilidade e aconchego;

• Ambiência;

• Culturas de Imigração: Italiana, Alemã e Polonesa;

• História da Imigração Italiana e legado;

• Equipamentos Culturais (Rua do Lazer, Casa Lambert, 
Museu da Cultura e da Imigração Italiana em Santa Tere-
sa, entre outros).

• Artistas teresenses.

6 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

6.1 LOCALIZAÇÃO E OCUPAÇÃO

O Município de Santa Teresa está localizado na Mesorre-
gião Central Espírito-santense, Microrregião de Santa Te-
resa, sob latitude 19°56‘12‘‘S e longitude 40°35‘28‘‘W. 
Limita-se ao Norte com São Roque do Canaã, ao Sul com 
Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina, a Leste com 
João Neiva, Ibiraçu e Fundão e a Oeste com Itarana e Ita-
guaçu. Conta com uma área de 694,532 km², correspon-
dente a 1,51% do território estadual. Situa-se a 78 km da 

Capital Vitória, sentido norte, com altitude da sede de 675 
metros acima do nível do mar.

A ocupação da área do município está distribuída em 50% 
para a agricultura (sendo 38% de agropecuária e 12% de 
florestas econômicas), 38% de matas nativas e capoei-
ras em regeneração (Mata Atlântica de Montanha), 8% de 
inaproveitáveis (pedras e afloramentos de rocha) e 4% de 
outros usos (áreas urbanas, estradas, rios, construções).

6.2 ASPECTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS

A história de Santa Teresa se inicia no ano de 1874 com a 
chegada da primeira leva de imigrantes oriundos do norte 
da Itália, que diante da fracassada ocupação da colônia 
Nova Trento, hoje terras de Santa Cruz – Município de Ara-
cruz, de propriedade de Pietro Tabacchi, foram direciona-
dos pelo governo do Espírito Santo ao Núcleo Timbuy.

Muitos fatores impulsionaram a emigração italiana, dos 
quais podemos citar: o desenvolvimento do capitalis-
mo que expulsou boa parte dos camponeses do campo; 
a superpopulação; a falta de terras para cultivar devido 
ao reduzido tamanho dos terrenos; o relevo muitas vezes 
acidentado e o solo varrido por seguidas enchentes; os al-
tos tributos; a insegurança e o medo em meio às guerras 
pela unificação; o redimensionamento das fronteiras com 
a Áustria; a miséria, a fome e as doenças que atingiam 
muitas famílias daquela região.

No mesmo período em que o Norte da Itália enfrentava 
tantos problemas, na Província do Espírito Santo, um ce-
nário favorável a imigração se configurava. Na segunda 
metade do século XIX, o governo provincial desejava ocu-
par terras com imigrantes europeus e expandir a produção 
de café. Assim a necessidade de mão de obra, disponibi-
lidade de terras e um cenário político de paz (ausência de 
guerras), trouxeram milhares de italianos à Província do 
Espírito Santo e foi responsável também pela ocupação 
das terras que hoje formam o município de Santa Teresa.

O navio "La Sofia" chegou ao Porto de Vitória em 21 de 
fevereiro de 1874, com 386 famílias, com destino a Colô-
nia de Nova Trento, hoje distrito de Santa Cruz, município 
de Aracruz – ES. Porém o empreendimento não prosperou 
devido às condições de vida oferecidas. Um grupo seguiu 
para as colônias do Sul do Brasil, enquanto outros 145 
italianos, ficaram hospedados em barracões em Vitória, à 
espera de um destino até aceitarem a proposta do governo 
estadual para se instalarem na Colônia Imperial de Santa 
Leopoldina. Chegando a Colônia seguiram por trilhas aber-
tas em meio à floresta, a pé ou no lombo de animais, até 
alcançarem os lotes que ocupariam no Núcleo do Timbuy, 
território do atual município de Santa Teresa – ES.

Oficialmente, a imigração italiana passou a ser incentivada 
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pelo governo com a chegada do navio "Rivadavia", que 
aportou em 31 de maio de 1875, com 150 famílias ita-
lianas, encaminhadas para Colônia de Santa Leopoldina, 
dentre as quais 60 famílias seguiram para o Núcleo Tim-
buy. Em 26 de junho de 1875 ocorreu o sorteio dos lotes 
territoriais.

As correntes migratórias provenientes da Itália permane-
ceram em maior quantidade até o início do século XX, mas 
também há relato de entrada de imigrantes no período 
entre guerras. Os colonos se dedicavam à agricultura, com 
destaque para o cultivo do café e grãos e algumas expe-
riências bem sucedidas semelhantes às culturas do Trenti-
no, tais como a videira e o bicho da seda.

O nome da cidade tem duas possíveis origens ou até mes-
mo uma união das duas situações. Uma delas provém da 
fé de uma das colonizadoras que, aos pés de uma árvore 
conhecida na região por Pau-Peba, fixou uma imagem de 
Santa Teresa, trazida da Itália. Na sombra dessa árvore se 
reuniam os colonizadores para suas orações. A segunda 
dá-se pelo fato da Estrada de Santa Teresa, que ligava 
Vitória (ES) a Coité (MG), cortar o Núcleo Timbuy.

A cultura do município carrega diversos traços relacionados 
à história das imigrações europeias, dentre elas: alemã, 
polonesas e principalmente a italiana. A alimentação ainda 
hoje apresenta grande influência das comidas consumidas 
pelos primeiros imigrantes que se estabeleceram no ter-
ritório. O Centro Histórico guarda diversas construções e 
alguns conjuntos arquitetônicos que datam do período da 
colonização. A agricultura continua sendo a base econômi-
ca do município, o que aproxima o que vivemos hoje do 
nosso passado. As manifestações culturais e tradições são 
presentes em diversos momentos e comemorações e são 
preservadas por entidades culturais junto à comunidade 
teresense.

Com base documental localizada no Arquivo Público do Es-
tado do Espírito Santo é possível afirmar que Santa Teresa 
é a Primeira Colônia de Imigrantes Italianos do Brasil, de 
maneira que a cidade já é reconhecida por meio da Lei 
Estadual Nº 10.378/15 como a Capital Estadual da Cultura 
Italiana e tramita na Câmara dos Deputados o projeto de 
lei de reconhece esse título na esfera federal.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Data de Fundação do Município: 26 de junho de 1875

Data da Emancipação do Município: 22 de fevereiro de 
1891

Distritos: Santa Teresa (Sede), Vinte e Cinco de Julho, São 
João de Petrópolis, Santo Antônio do Canaã, Alto Santa 
Maria, Alto Caldeirão.

População com descendência italiana: aproximadamente 
90% (Vice-consulado Italiano no Espírito Santo).

Instituído Distrito Sede com a denominação de Santa Tere-
sa do Timbuy, pela Lei Provincial nº 24, de 17 de setembro 
de 1888. Elevado à categoria de vila com a denominação 
de Santa Teresa, pelo Decreto Estadual nº 57, de 25 de 
novembro de 1890, desmembrado de Cachoeiro de Santa 
Leopoldina. Em 22 de fevereiro de 1891 é instalado o Mu-
nicípio de Santa Teresa e em 1895 são criados os distritos 
de Alto Santa Maria do Rio Doce e São João de Petrópo-
lis. Em 1917 são criados os Distritos de Santa Julia, Três 
Barras e Vinte e Cinco de Julho. Pelo Decreto-lei Estadual 
nº 9.941, de 11 de novembro de 1938, o Distrito de Três 
Barras é transferido para o Município de Fundão.

Pelo Decreto-lei Estadual nº 15.177, de 31 de dezembro 
de 1943, o Distrito de Alto Santa Maria do Rio Doce, teve 
sua denominação simplificada para Alto Santa Maria. Pela 
Lei Estadual nº 3.483, de 25 de setembro de 1982, é cria-
do o Distrito de São Roque. Pelas Leis Municipais nº 1.005, 
1.006 e 1.007, de 03 de janeiro de 1991, são criados os 
Distritos de Santo Antônio do Canaã, São Jacinto e Alto 
Caldeirão, respectivamente.

Em divisão territorial datada de 01 de junho de 1995, o 
Município de Santa Teresa é constituído de 09 distritos: 
Santa Teresa, Alto Caldeirão, Alto Santa Maria, Santa Júlia, 
Santo Antônio de Canaã, São Jacinto, São João de Petró-
polis, São Roque e Vinte e Cinco de Julho.

Pela Lei Estadual nº 5.147, de 15 de dezembro de 1995, 
desmembra de Santa Teresa os Distritos de São Roque do 
Canaã, Santa Júlia e São Jacinto, para formar o novo Mu-
nicípio de São Roque do Canaã, ficando a partir de então, 
até os dias atuais, o Município de Santa Teresa constituído 
por 06 Distritos: Santa Teresa (Sede), Alto Caldeirão, Alto 
Santa Maria, Santo Antônio do Canaã, São João de Petró-
polis e Vinte e Cinco de Julho.

6.4 ASPECTOS POPULACIONAIS

O Município de Santa Teresa conta com população de 
21.815 habitantes conforme Censo Populacional de 2010 
realizado pelo IBGE, sendo 46,08% na zona rural e 53,92% 
na área urbana. Apresenta Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) de 0,714, ocupando a 21º posição no 
ranking estadual e a 1.486º posição no ranking nacional, 
de acordo com o último estudo realizado em 2010, apre-
sentando os seguintes indicadores: Renda (0,722), Longe-
vidade (0,834) e Educação (0,604).

De acordo com os dados do Índice Firjan de Desenvol-
vimento Municipal (IFDM) consolidado de 2013 apresen-
ta índice de 0,7487, ocupando a 27º posição no ranking 
estadual e a 1.095º posição no ranking nacional de De-
senvolvimento Municipal, com os seguintes indicadores: 
Educação (0,8512), Saúde (0,8505) e Emprego e Renda 
(0,5445).
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6.5 ASPECTOS ECONÔMICOS

O setor econômico de Santa Teresa apresenta destaque 
nas áreas agrícola, pecuária, industrial e de prestação de 
serviços.

O segmento industrial de Santa Teresa está dividido em: 
esquadrias, serraria, cerâmica, confecções, aguardente, 
processamento de frutas, leite pasteurizado, derivados do 
leite, fábrica de embalagem de frutas e hortaliças, móveis 
e a indústria caseira de doces, artesanatos, massas, vinhos 
e licores. O comércio atacadista se resume em distribuido-
ras de bebidas e compradores de café. O comércio vare-
jista apresenta-se: gêneros alimentícios, insumos e equi-
pamentos agrícolas, combustíveis e lubrificantes, móveis 
e eletrodomésticos, materiais de construção, papelaria, 
armarinho e confecções, farmácias, bares, lanchonetes, 
restaurantes; prestação de serviços de assistência técnica 
nas áreas de: agropecuária, mecânica elétrica, eletrônica, 
advocatícia, contábil, médica, odontológica, laboratório de 
análises clínicas; comunicação como: telefonia e correios, 
segurança, hospedagem, energia elétrica, água e sanea-
mento, limpeza e higiene e cursos de aperfeiçoamento. 
Uma maneira de compreender o êxito do comércio local é 
o bom desenvolvimento da agricultura local e o fortaleci-
mento da atividade turística.

Atualmente a cidade de Santa Teresa é a maior produtora 
de uva e vinho no Estado do Espírito Santo, representando 
mais de 80% da produção estadual, impactando signifi-
cativamente na atividade turística da região. A pecuária 
bovina é a quarta maior fonte de renda e a segunda em ar-
recadação de impostos da agricultura municipal. Presente 
em 276 propriedades a pecuária do município registra um 
rebanho de 10.420 cabeças, formado na maioria em áreas 
de pastagens de baixa fertilidade do solo inadequadas para 
outros cultivos. No setor agrícola destacam-se a produção 
de café, olericolas, frutas e eucalipto.

6.6 ASPECTOS AMBIENTAIS

Santa Teresa é também conhecida como a "A Doce Terra 
dos Colibris", devido à abundância destas aves na região 
e também por ser a terra onde nasceu e viveu o cientista 
Augusto Ruschi — pioneiro nas pesquisas com beija-flores 
e fundador do Museu de Biologia Professor Mello Leitão em 
1949. Em 2015 o Museu tornou-se Instituto Nacional da 
Mata Atlântica, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunicações.

Apresenta uma das mais exuberantes biodiversidades do 
planeta, com 38% de seu território composto de Mata 
Atlântica. Clima de montanha, com média de temperatura 
anual de 18ºC, caracterizada pela ocorrência de nevoeiro e 
cerração frequente, sinalizam os aspectos mais relevantes 
do clima de Santa Teresa.

Nos debates mais recentes sobre cultura observamos a 
presença do conceito “Patrimônio Ambiental”, uma vez que 
sabe-se que a ambiência do local interfere diretamente 
no modo em que se vê ou vive determinado local. Diante 
disso, o traçado e elementos urbanos, as matas que cir-
cundam o meio urbano e rural, as paisagens, interferem 
de modo significativo no ambiente/patrimônio cultural.

6.7 ASPECTOS TURÍSTICOS

Município integrante e destino indutor da Região Turística 
dos Imigrantes, conforme Programa de Regionalização do 
Turismo do Ministério do Turismo. Possui “vocação natu-
ral” para o turismo, pela sua localização, infraestrutura, 
paisagens, atrativos naturais e culturais. Desta forma, o 
turismo se iniciou no território de maneira espontânea, 
tendo o Museu de Biologia Professor Mello Leitão, o clima 
e assuntos relacionados à natureza, como principais atra-
tivos. Esse processo se desenrola há aproximadamente 50 
anos, quando a cidade passou a atrair visitantes devido às 
opções de lazer.

Contudo, era sabido que outras oportunidades poderiam 
enriquecer o cenário turístico de modo a otimizar os gan-
hos econômicos e sociais que o setor é capaz de gerar. 
Estabeleceu-se então, de maneira organizacional, outras 
iniciativas que poderiam ser realizadas a fim de alcançar 
uma nova realidade para Santa Teresa, baseadas em no-
vas medidas e estratégias.

O Turismo Cultural tornou-se um dos segmentos priori-
tários e os elementos que compõem esse setor ganha-
ram destaque. Culinária típica, casarios e centro histórico, 
manifestações culturais, agroindústria e artesanato, entre 
outros, passaram a ser difundidos como valores da cidade.

De certo modo, o turismo apoia a necessidade de prote-
ção ao patrimônio cultural diante da grande especulação 
e interferências que o setor sofre quase que diariamente. 
Sendo assim, o município de Santa Teresa luta para man-
ter protegidos seus bens e tradições, pensando na susten-
tabilidade social e econômica do território.

Ao realizar os eventos previstos no calendário municipal, a 
gestão pública direciona investimentos principalmente aos 
eventos que tenham como base os elementos culturais do 
município, de modo a ofertar a comunidade e visitantes 
novas opções de lazer e entretenimento.

6.8 ASPECTOS INSTITUCIONAIS

Analisando a estrutura da gestão municipal de cultura, en-
contra-se a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, es-
truturada pela Lei Nº 1.625/2005, o Conselho Municipal de 
Cultura, Patrimônio Histórico e Artístico, criado pela Lei Nº 



23/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 663

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 78

2.093/2010, o Fundo Municipal de Cultura, criado pela Lei 
Nº 2.573/2015, e o Sistema Municipal de Cultura, criado 
pela Lei Nº 2.638/2016.

O Sistema Municipal de Cultura, é a estrutura da gestão 
municipal da cultura e visa proporcionar condições efetivas 
para o exercício da cidadania cultural, estabelece novos 
mecanismos de gestão pública para as políticas culturais 
e determina as instancias de participação dos segmentos 
sociais frente as condução das políticas culturais no muni-
cípio, ficando a cargo da Secretaria Municipal de Turismo 
e Cultura e do Conselho Municipal de Cultura, Patrimônio 
Histórico e Artístico a condução das mobilizações e reso-
luções.

Cabe dizer que o Sistema Municipal está vinculado ao Sis-
tema Nacional de Cultura, que é um processo de gestão e 
promoção das políticas públicas, em regime de colabora-
ção democrática entre os três entes federados (União, es-
tados e municípios) e a sociedade civil, tendo por objetivo 
promover o desenvolvimento humano, social e econômico 
com pleno exercício dos direitos culturais.

Encontra-se previsto ainda no Sistema Municipal de Cultu-
ra a implantação de dois novos sistemas: o Sistema Mu-
nicipal de Informação e Indicadores Culturais e o Sistema 
Municipal de Formação e Capacitação Cultural, ambos ain-
da não implantados, seguindo o cronograma proposto no 
Plano de Trabalho apresentado ao Ministério da Cultura, 
através da adesão ao Sistema Nacional.

7. DIAGNÓSTICO

Os Direitos Culturais, além de serem direitos humanos 
previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos de 
1948, no Brasil encontram-se devidamente normatizados 
na Constituição Federal de 1988 devido à sua relevância 
como fator de singularização da pessoa humana. Os di-
reitos culturais são parte integrante dos direitos huma-
nos, cuja história remonta à Revolução Francesa e à sua 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), 
que sustentou serem os indivíduos portadores de direitos 
inerentes à pessoa humana, tais como direito à vida e à 
liberdade.

Fato é que a cultura reflete o modo de vida de uma socie-
dade, além de interferir em seu modo de pensar e agir, 
sendo fator de fortalecimento da identidade de um povo e 
invariavelmente de desenvolvimento humano. Conforme 
afirma José Márcio Barros, a “cultura refere-se tanto ao 
modo de vida total de um povo – isso inclui tudo aqui-
lo que é socialmente aprendido e transmitido, quanto ao 
processo de cultivo e desenvolvimento mental, subjetivo e 
espiritual, através de práticas e subjetividades específicas, 
comumente chamadas de manifestações artísticas”

Nesse sentido, com o objetivo de garantir o direito à cultu-

ra, assim diz a Constituição Federal:

“Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das mani-
festações culturais.

§ 1.º O Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 
grupos participantes do processo civilizatório nacional.

§ 2.º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas 
de alta significação para os diferentes segmentos étnicos 
nacionais.”.

Entretanto, os direitos culturais sofrem hoje diversas limi-
tações em função de políticas públicas ineficazes ou ine-
xistentes, bem como limitações decorrentes da legislação 
dos Direitos Autorais, esses também considerados como 
Direitos Culturais.

Assim, as Políticas Públicas para à Cultura estabelecem o 
papel do Poder Público e demais agentes culturais na ges-
tão do setor, assegurando os direitos culturais que devem 
ser fomentados e definem diretrizes que fundamentam as 
políticas, programas, projetos e ações formuladas e exe-
cutadas com a participação da sociedade civil e entidades 
constituídas fazendo a transferência das informações, sa-
beres e tradições aos cidadãos que integraram as comuni-
dades futuramente.

Os saberes culturais são concebidos com o acúmulo de co-
nhecimento produzido por várias gerações, conhecimentos 
construídos com sentido de pertencimento, marcado pelas 
formas de viver e compreender o mundo, suas represen-
tações e valores e são discutidos no campo da pesquisa da 
história oral, mais especificamente no âmbito das histórias 
de vida. Cabe então considerar que os valores e bens cul-
turais refletem os traços históricos de uma comunidade e 
sua preservação garante a transmissão do legado cultural 
para as futuras gerações, de modo que tenham a oportu-
nidade de conhecer sua origem.

O Patrimônio histórico cultural/material são os represen-
tantes maiores dos bens e valores culturais de uma so-
ciedade. É representado por toda e qualquer expressão e 
transformação de cunho histórico, artístico, arquitetônico, 
paisagístico, urbanístico, científico, tecnológico, incluindo 
obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais.

Conforme o Decreto Lei nº 25 de 1937: “Art. 1º - Constitui 
o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos 
bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação 
seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional 
valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.

Proteger o patrimônio é responsabilidade do setor público, 
entidades, organizações, agentes culturais e comunidade 
em geral. Entre as medidas para atingir esse objetivo está 
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a implementação de um programa de formação cultural, a 
democratização do acesso à cultura, a realização de pro-
jetos voltados a educação patrimonial, o tombamento de 
bens móveis e imóveis, entre outros.

Dentre estes, destacamos a Educação Patrimonial como 
um instrumento valioso para sensibilizar a comunidade, 
principalmente os estudantes, quanto à importância da 
preservação dos bens e manifestações culturais. Para rea-
lizar um trabalho efetivo nessa área é necessária a multi-
plicação das ideias e conceitos propostos para os agentes 
que irão desenvolver este trabalho nas escolas (professo-
res, diretores e coordenadores), nas associações de bair-
ros ou grupo social que se pretende sensibilizar.

A promoção igualdade de oportunidades de acesso e frui-
ção de bens, produtos e serviços culturais e a democrati-
zação do acesso pressupõe atenção a camadas da popu-
lação menos assistidas ou excluídas do exercício de seus 
direitos culturais por sua condição social, etnia, deficiên-
cia, gênero, faixa etária, domicílio, ocupação.

Santa Teresa, rico berço de tradições culturais, encontra-
se em processo de fortalecimento, pertencimento e reen-
contro com seus valores. A transmissão deles foi compro-
metida por muitos anos e por diversos fatores, processo de 
desencadeou certo desenraizamento cultural e até mesmo 
a desvalorização das tradições.

Houve um momento na história, em que na década de 
1930 e durante a Segunda Guerra Mundial, a campanha 
de nacionalização instituiu o aprendizado obrigatório do 
português e proibiu o uso da fala dialetal italiana. Os italia-
nos eram considerados a "quinta coluna" e houve grande 
repressão policial nas colônias contra o uso de dialetos de 
origem italiana. A realização das tradições culturais era 
vigiada de modo que os imigrantes e descendentes não 
podiam se manifestar publicamente sobre que era elemen-
tar em suas vidas.

A miscigenação também influenciou no processo de pas-
sagem das tradições, uma vez que essa transmissão é 
prejudicada quando outros costumes são associados ao 
que já é praticado. É certo que não se deve bloquear esse 
processo quando a aproximação das culturas e migrações 
passam a ser cada vez mais frequentes. A organização 
das políticas públicas para a cultura é algo recente e a au-
sência por um longo período das mesmas, permite que as 
tradições fiquem vulneráveis com o surgimento do novo.

A globalização e modernização também impacta forte-
mente a preservação histórica, principalmente nas comu-
nidades tradicionais, interioranas e rurais. O progresso por 
muito tempo se sobrepôs ao interesse da preservação cul-
tural. Muitas vezes não foram medidas as consequências a 
longo prazo de alguns tipos de interferência do ambiente 
urbano e rural de município sob o argumento de que o pro-
gresso era necessário. As técnicas construtivas e de enge-
nharia encontravam-se em desenvolvimento e muitas ve-
zes não era possível adotar medidas menos impactantes.

Com esse pensamento não queremos indicar que a cultura 
deve ser estática. Sabemos que o processo de transforma-
ção é natural na vida dos homens, mas fica cada vez mais 
clara a importância do conhecimento das origens e da pre-
servação do que essencial no surgimento de um grupo so-
cial, havendo a necessidade de cuidar do equilíbrio entre 
o antigo e o novo.

Uma das maiores preocupações nesse momento é o rápido 
processo de descaracterização do Centro Histórico, mesmo 
que tenhamos obtido grandes conquistas nesse quesito. 
O Conselho de Cultura e Patrimônio Histórico e Artístico 
atua fortemente no impedimento da demolição de imó-
veis históricos, baseado no que indica a Lei Municipal Nº 
2.093/2010, que dispõe sobre a preservação e proteção 
do patrimônio histórico e que também cria Conselho Mu-
nicipal de Cultura e no Regimento Interno do referido con-
selho. Portanto, utilizando de sua autonomia em deliberar 
sobre assuntos ainda indefinidos na legislação existente, o 
conselho tem se utilizado de sua prerrogativa para delibe-
rar sobre os assuntos relativos ao patrimônio. Portanto, fa-
z-se necessário com grande urgência, avançar na política 
de proteção dos bens culturais, realizando inicialmente o 
tombamento do patrimônio material, com base em estu-
dos realizados pelo município, entidades privadas e Secre-
taria de Estado da Cultura.

Cabe também a implementação do programa de educação 
patrimonial já que a preservação passa muito pela cons-
cientização. O resgate de muitas tradições pode ocorrer 
em decorrência desse processo já que é certo que um bom 
trabalho feito nesse setor aumenta consideravelmente o 
interesse da comunidade e principalmente dos estudantes 
por sua origem.

Fica indicada a realização de amplo e continuado programa 
de formação cultural, garantindo o interesse e acesso da 
comunidade a formação cultural, permitindo tornar o ter-
ritório em um ambiente em que se fala, mas que acima de 
tudo, em que se pratica cultura.

As iniciativas culturais devem ser apoiadas observando a 
relevância do trabalho proposto e qual a sua relação com 
o setor. Em todas elas deve ser questionado qual o retorno 
dado à comunidade com a realização do projeto e quais 
são as formas pensadas para promover o acesso e envol-
ver a comunidade.

Em todo esse processo é importante que sejam observa-
das formas criativas e inovadoras de se praticar e fomentar 
a cultura, promovendo a transversalidade entre os demais 
setores da gestão pública, principalmente com a educa-
ção, meio ambiente, agricultura, planejamento, obras e 
infraestrutura, fiscalizações e o turismo.

Para viabilizar a realização das propostas é necessário 
reservar parcela do orçamento municipal para ser aplica-
do diretamente no setor cultural reconhecendo a mesmo 
como necessária a vida humana.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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Mesmo com todos esses desafios, é importante dizer que 
Santa Teresa voltou a compreender a importância de seus 
valores históricos. Há alguns poucos anos foi percebida a 
necessidade de promover a preservação cultural e o resga-
te de tradições perdidas ao longo dos anos e que para que 
isso aconteça de forma sustentável cabe a organização de 
procedimentos e iniciativas de modo a tornar as conquis-
tas permanentes.

8 ANÁLISE DO AMBIENTE

8.1 PONTOS FORTES

• Apoio da Prefeitura a projetos e iniciativas culturais;

• Economia Criativa - Agroindústria, artesanato, produção 
associada, eventos, gastronomia (massas, biscoitos, ge-
leias, pães, produção de vinho, bordados, entre outros);

• Culturas de Imigração: Polonesa, Alemã, sobretudo a 
Italiana;

• Produção cultural das entidades do município que se de-
dicam a permanência das manifestações culturais;

• Conjuntos Arquitetônicos com construções do período da 
colonização italiana e traçado urbano do Centro Histórico;

• Culinária Típica;

• Manifestações Culturais (danças, folias de reis, grupos 
musicais, entre outros);

• Marcas da italianidade;

• Diversidade e preservação do Patrimônio Natural;

• Escritores Teresenses ou que escolhem essa temática;

• Espaços culturais equipados e em funcionamento regu-
lar;

• Existência de Companhia de Teatro;

• Força criativa da comunidade e artistas;

• Talentos Artísticos do Município;

• Valores culturais e tradição histórica;

• Instituições de Ensino Públicas e Privadas e projetos cul-
turais desenvolvidos;

• Ensino da língua italiana nas escolas municipais;

• Criação de Políticas Públicas para gestão do setor (Sis-
tema Municipal de Cultura, Lei de Proteção do Patrimônio 
Histórico, Fundo Municipal de Cultura, Plano Municipal);

• Hospitalidade, bom humor e alegria;

• Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) - Museu de 
Biologia Professor Mello Leitão;

• Clima de montanha, ar puro e tranquilidade;

• Equipamentos Culturais: Rua do Lazer, Casa Lambert, 
Casario Histórico, Mirante do Vale do Canaã, Galeria Cul-
tural, entre outros;

• 1ª Colônia de Imigrantes Italianos no Brasil.

8.2 PONTOS FRACOS

• Ações culturais centralizadas na Sede do município;

• Ações desarticuladas e individualizadas;

• Desarticulação dos agentes culturais;

• Insuficiência de incentivos à realização de iniciativas cul-
turais;

• Planejamento e Política Municipal para a cultura deses-
truturada;

• Ineficiência na priorização dos investimentos;

• Ineficiência na difusão e aproveitamento do patrimônio 
cultural;

• Acelerada descaracterização do Centro Histórico;

• Inexistência de Lei de Proteção do Patrimônio Arquite-
tônico Urbano e Rural e em consequência disso crescente 
descaracterização desses ambientes;

• Processo Municipal de Tombamento moroso;

• Descaracterização das Paisagens devido ao desmata-
mento, poluição visual, construções desordenadas nas 
encostas, entre outros fatores;

• Poluição Visual e Sonora;

• Escassez de investimentos e falta de comprometimento 
(Público e Privado) para com o setor cultural;

• Dificuldade em fomentar junto aos jovens o interesse 
pelo conhecimento e preservação da cultura tradicional, 
fragilizando a transferência do legado cultural (desenrai-
zamento cultural);

• Falta de conscientização por parte do Poder Público e 
comunidade local quanto ao valor cultural do município e 
tradições;

• Fluxo de veículos pesados no Centro da Cidade;

• Inexistência de local para informações culturais e turís-
ticas;

• Articulação limitada da Secretaria de Turismo e Cultura 
com as Instituições de Ensino Públicas, Privadas e entida-
des;

• Divulgação insuficiente dos eventos culturais;

• Infraestrutura pública não condizente com cidade históri-
ca (Falta de padronização das calçadas, sinalização, bitola 
dos postes e letreiros comerciais superdimensionados);

• Poluição dos cursos d’agua;
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• Falta de capacitação e formação artística cultural;

• Identificação falha dos logradouros públicos.

8.3 OPORTUNIDADES

• Difusão e aproveitamento eficiente dos valores culturais 
teresenses, incluindo o Título de Primeira Colônia de Imi-
grantes Italianos no Brasil, do Patrimônio Natural e dos 
cidadãos ilustres: Augusto Ruschi, Virgínia Tamanini e Ce-
lina Rodrigues;

• Programa de Educação Patrimonial;

• Melhor utilização dos espaços culturais existentes;

• Parcerias com a Sociedade Civil Organizada;

• Atividades realizadas pelas representações étnicas exis-
tentes no município e produção cultural relacionada;

• Grupos existentes e suas produções culturais;

• Promoção do Turismo Cultural, Religioso e Ecoturismo;

• Fomento de novos projetos culturais que utilizam a cul-
tura como elemento principal. Ex: Resgate da Semana da 
Arte e Cultura, Festivais de comida típica, Cantata Italiana, 
entre outros;

• Utilização das marcas e espaços relacionados ao Patri-
mônio Natural para viabilizar novos projetos. Ex: Museu de 
Biologia Professor Mello Leitão - INMA e Reserva Biológica 
Augusto Ruschi;

• Parque Municipal São Lourenço – Desapropriação da par-
te privada, implementação do Plano de Manejo e utilização 
do espaço;

• Casa Augusto Ruschi;

• Projetos e ações culturais já desenvolvidas pelas as Ins-
tituições de Ensino Públicas e Privadas.

8.4 AMEAÇAS

• Ampliar recursos financeiros, materiais e humanos;

• Preservar e difundir da memória e legado de Augusto 
Ruschi;

• Captar de recurso privado para fomento do setor cultu-
ral;

• Apropriar a população, de sua raiz cultural;

• Divulgar dos valores culturais da Cidade;

• Envolver crianças e jovens no processo de valorização do 
patrimônio cultural;

• Envolver a comunidade em geral quanto a importância 
do fortalecimento das questões culturais;

• Estruturar o programa de formação artística-cultural;

• Estruturar a rede de agentes culturais de Santa Teresa 
de modo a garantir a sustentabilidade e priorização das 
ações empreendidas pelo setor;

• Criar dispositivo com vistas a participação e envolvimen-
to da comunidade local, principalmente os grupos em vul-
nerabilidade social, nos eventos e iniciativas culturais do 
Município;

• Incluir de maneira sistêmica, as apresentações dos gru-
pos formados por portadores de necessidades especiais 
nas programações culturais do Município, de modo a tra-
balhar a inclusão e respeito as diferenças no setor cultural;

• Promover a interação entre a comunidade, bens e es-
paços culturais através do rompimento com os modelos 
formais de envolvimento, estabelecendo ferramentas ino-
vadoras de participação;

• Ampliar a articulação e parceria da Secretaria Municipal 
Turismo e Cultura com demais setores públicos correlatos, 
instituições de ensino e entidades;

• Estimular o trabalho voluntário organizado.

• Melhorar a atuação da Fiscalização de Obras e Posturas;

• Incluir e buscar apoio dos grupos organizados para reali-
zação de ações culturais: entidades, clubes, terceira idade, 
escolas, comerciários, agricultores.

9 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

As ações listadas abaixo foram propostas por entidades, 
agentes culturais e demais participantes do VI Fórum de 
Turismo e Cultura – Edição Cultura, realizado no dia 31 
de agosto de 2016, na Casa da Cultura. Posteriormente 
as propostas foram setorizadas conforme o que dispõe o 
Sistema Municipal de Cultura e priorizadas no dia 29 de 
setembro de 2016, com a participação do mesmo grupo, 
e encontram-se abaixo marcadas em itálico apresentando 
prazo para execução de 2 anos.

9.1 MÚSICA

1. Apropriar o Título de Capital Capixaba de Jazz e Blues;

2. Fortalecer e ampliar as atividades culturais existentes 
relacionadas a música e desenvolvidas pelas entidades 
culturais (coral adulto e infantil e bandas de música);

3. Criar o Circuito Musical (evento voltado a música 
popular), envolvendo os artistas locais e do estado e 
prevendo ações para a sede e distritos;

4. Disponibilizar espaço adequado para apresentações de 
Orquestras, Corais, Shows musicais e afins;
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5. Apoiar a formação musical, incluindo o ensino do can-
to e instrumentos musicais e que tenham relação com a 
cultura da cidade, com atenção especial voltada ao públi-
co jovem, incluindo ações nas escolas da sede, distritos e 
interior;

6. Apoiar a realização de Festival de Bandas de Rock de 
Garagem;

7. Criar a Banda de Música de Santa Teresa, envolvendo as 
escolas no Projeto;

8. Criar grupos musicais valorizando a diversidade cultural 
do município;

9. Criar o Acervo da Música Regional – Inventário e Re-
gistro;

10. Criar o Coral Municipal de Santa Teresa;

11. Incentivar a realização de Festivais de Música focando 
nos estilos: música erudita, popular ou tradicional;

12. Apoiar a realização de Encontros de Corais;

13. Resgatar os Projetos “Cantata Italiana” e “Cantoria 
Italiana”;

14. Resgatar o evento “Festival da Canção”;

15. Viabilizar o retorno do Projeto de “Resgate das Raízes 
Musicais” com formação musical nos seguintes instrumen-
tos: Concertina, Violão, Viola Caipira;

16. Valorizar músicos e grupos musicais locais represen-
tando a diversidade cultural presente do município, inse-
rindo-os nas programações e eventos.

9.2 ARTES GRÁFICAS, VISUAIS, MÍDIAS DIGITAIS E AU-
DIOVISUAL

1. Apoiar a formação/capacitação em Artes Gráficas e Mí-
dias Digitais;

2. Apoiar a formação/capacitação em Artes Visuais (fo-
tografia, esculturas, desenho, pintura, gravura e design);

3. Apoiar a realização de exposições em artes visuais. Ex: 
Exposições fotográficas voltadas a etnografia de Santa Te-
resa, cultura local, entre outros;

4. Apoiar a realizar de projeto de “arte terapia”, como pro-
cesso de reabilitação da pessoa portadora de deficiência 
intelectual e múltipla;

5. Apoiar a realização de mostras fotográficas, festivais de 
artes visuais e de curta-metragem promovidos por entida-
des de ensino, entidades, poder público.

6. Incentivar a formação de Cineclubes;

7. Apoiar a formação/capacitação em Audiovisual;

8. Valorizar a arte em grafismo inserindo os elementos da 
cultura local;

9. Valorizar as técnicas de pintura, escultura e design.

9.3 ARTES CÊNICAS

1. Adequar a Casa da Cultura para espetáculos de artes cê-
nicas (camarim, sistemas de iluminação, cortinas e afins) 
obedecendo também as normas de segurança;

2. Fortalecer os grupos de dança italiana, polonesa, alemã, 
africanas existentes e incentivar novos projetos;

3. Fortalecer a formação cultural, apresentações e proje-
tos culturais do setor, principalmente os relacionados as 
danças típicas (italiana, alemã e polonesa) e teatro, ex-
pandindo para o interior do município e utilizando o am-
biente escolar como ponto de cultura;

4. Expandir projetos de danças típicas, em especial a ita-
liana, para pessoas com deficiência intelectual e múltipla;

5. Apoiar as escolas públicas e privadas do município em 
projetos voltados ao teatro, dança e circo;

6. Apoiar a realização do Festival Internacional de Teatro 
de Santa Teresa e/ou projetos correlatos;

7. Promover a formação de instrutores de grupo de dança 
e teatro.

9.4 LIVRO E LITERATURA

1. Promover a revitalização da Biblioteca Municipal, além 
de capacitar os profissionais que atuam no espaço, e me-
lhoria do acervo;

2. Incentivar a produção de livro e materiais didáticos com 
linguagem acessível para crianças e adolescentes sobre a 
história da cidade;

3. Reestruturar o Projeto “Biblioteca Itinerante” através de 
parceria entre Secretaria de Educação e Secretaria Munici-
pal de Turismo e Cultura – Biblioteca Municipal;

4. Apoiar a Secretaria de Educação no fortalecimento de 
bibliotecas nas escolas do interior, incluindo exemplares 
da literatura histórica do município;

5. Incentivar a leitura da literatura teresense nos escolas 
da rede pública e privada;

6. Promover e apoiar a realização de oficinas de literatura 
e programas de incentivo à leitura, priorizando o ambiente 
escolar (público e privado) para tal e para a comunidade 
através de concursos, festivais e encontros;

7. Apoiar a realização de eventos que estimulem o consu-
mo de produção literária, como: Feira Literária de Santa 
Teresa, Saraus, Recitais, entre outros;

8. Criar política pública para incentivo à produção literária 
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e incentivo à leitura;

9. Viabilizar a abertura da Biblioteca Municipal aos finais 
de semana com programação cultural;

10. Desenvolver o Projeto “Roda de Leitura”;

11. Fomentar atividades relacionadas a leitura nas praças 
e em outras áreas públicas;

12. Apoiar a realização de concursos de poesia e versos;

13. Apoiar o projeto “Cantos de Uma África” com objetivo 
de valorizar a cultura afrodescendente presente no muni-
cípio;

14. Articular a instalação de Polo do Arquivo Público Esta-
dual no Município;

15. Fomentar a criação de “Cantos de Leitura” em hotéis, 
pousadas e empreendimentos culturais;

16. Incentivar a realização do Projeto “Varais de Leitura”;

17. Fomentar a criação da Academia de Letras de Santa 
Teresa;

18. Apoiar a criação do Clube de Leitura;

19. Apoiar através dos Editais Municipais da Cultura, a 
publicação de livros que retratam a história da imigração 
italiana e constituição histórica e étnica do território, entre 
outros temas relacionados a cultura;

20. Criar o Arquivo Público Municipal.

9.5 ARTESANATO

1. Elaborar o Programa Municipal de Fortalecimento e 
Qualificação do Artesanato Teresense, respeitando a di-
versidade cultural do município;

2. Promover oficinas de capacitação para os artesãos;

3. Apoiar os artesãos de Santa Teresa com a participação 
em feiras e eventos em âmbito estadual e nacional;

4. Incluir no ambiente escolar o ensino de técnicas artesa-
nais tradicionais do município;

5. Criar a Feira Municipal do Artesanato e Agroindústria;

6. Apoiar a formação de instrutores para técnicas artesa-
nais tradicionais;

7. Incentivar o resgate das técnicas artesanais típicas do 
município;

8. Buscar apoio de entidades do terceiro setor e órgãos go-
vernamentais vinculados a produção artesanal para viabi-
lizar parcerias e desenvolvimento de projetos de fomento 
ao setor;

9. Identificar matérias primas inovadoras para incremen-
tar o artesanato produzido em Santa Teresa;

10. Incentivar a produção artesanal no interior utilizando 

resíduos gerados pela agricultura como base para os pro-
dutos;

11. Inventariar o artesanato de Santa Teresa;

12. Promover a exportação e intercâmbio do artesanato 
teresense para outras nações, em especial com a Itália;

13. Realizar a Feira Regional do Artesanato.

9.6 ESTUDO, PESQUISA E ARTES INTEGRADAS

1. Apoiar a realização de estudos sobre a Fauna e Flora 
visando maior conhecimento sobre o patrimônio natural, 
envolvendo o setor educacional e entidades;

2. Desenvolver junto ao setor educacional a formação e 
conhecimento de estudantes e professores sobre a cultura 
e história local de modo a valorizar as origens e tradições 
- Projeto de Educação Patrimonial, promovendo a aproxi-
mação do sujeito com a sua cultura;

3. Estimular junto ao setor educacional o interesse pela 
pesquisa sobre as temáticas relacionadas ao município, 
principalmente as que tratam do patrimônio natural e cul-
tural;

4. Estimular a reativação do Instituto Histórico e Geográ-
fico de Santa Teresa ou doação do acervo a entidade que 
possa dar o cuidado adequado;

5. Criar prêmio para estimular a pesquisa sobre os temas 
locais;

6. Apoiar a realização de pesquisas sobre cidadania italia-
na e demais etnias existentes no território;

7. Estabelecer ações de Educação Patrimonial voltadas a 
comunidade em geral, envolvendo comerciantes e empre-
sários;

8. Promover simpósios para discussão e compartilhamento 
de estudos e pesquisas desenvolvidas pelo setor cultural-
-histórico;

9. Apoiar a realização de projetos transversais que englo-
bem duas ou mais áreas da cultura.

9.7 JUVENTUDE, CULTURAS URBANAS E CIDADANIA

1. Conscientizar a população, em especial as crianças e 
jovens, quanto a importância do patrimônio cultural, his-
tória, tradições e quanto a preservação dos bens e espaços 
públicos, com apoio do meio escolar;

2. Ampliar a oferta de atividades culturais destinadas aos 
jovens, incluindo a Sede, distritos e comunidades do inte-
rior;

3. Desenvolver projetos transversais destinados ao público 
jovem, envolvendo os setores: meio ambiente, agricultu-
ra, esporte e turismo e cultura.
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4. Incentivar a formação de coletivos artísticos juvenis e 
suas produções;

5. Promover o acesso à cultura a população jovem, com 
baixa renda e em vulnerabilidade social;

6. Apoiar a realização de gincanas culturais e ecológicas, 
principalmente no meio escolar;

7. Apoiar festivais e encontros de culturas urbanas;

8. Disponibilizar espaço para criar o Centro da Cultura Jo-
vem;

9. Incentivar junto aos jovens a prática de atividades cul-
turais inovadores;

10. Apoiar projetos voltados ao hip-hop e funk para ju-
ventude;

11. Sensibilizar o público jovem para participação nas ini-
ciativas, projetos e grupos culturais;

12. Promover momentos para debate sobre os temas rela-
cionados a cultura junto aos grupos formados por jovens.

9.8 PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL

1. Criar a Lei de Tombamento do Patrimônio Ambiental 
Urbano e Rural de Santa Teresa e normativas com vistas a 
assegurar a preservação desses bens e interromper o pro-
cesso de descaraterização dos conjuntos arquitetônicos;

2. Dispor de incentivos fiscais a construções protegidas 
pela Lei de Tombamento, novas construções que respeitem 
o Patrimônio Arquitetônico e as que sofrerão adequação de 
modo a respeitar as fachadas dos imóveis históricos;

3. Viabilizar os apoios necessários para efetuar a obra de 
desvio destinado especialmente aos veículos pesados que 
trafegam em grande volume no Centro Histórico;

4. Atualizar o Plano Diretor Municipal, o Código de Obras 
e o Código de Posturas, com base no disposto na Lei de 
Tombamento;

5. Conscientizar a população sobre a importância de pre-
servar os ambientes culturais e naturais. Ex: Paisagens, 
Mirante do Vale do Canaã, Conjuntos Arquitetônicos, Ta-
bocas, Caravaggio, entre outros;

6. Estabelecer rotina de fiscalização quanto a preservação 
dos bens culturais e naturais;

7. Melhorar os cuidados com os cursos d’agua, desasso-
reando, proteção, recuperação e manutenção das nascen-
tes, APP’s, topos de morros, vales e encostas, recuperação 
da mata ciliar e urbanização das margens;

8. Preservação e manter do calçamento do Centro Histó-
rico de Santa Teresa, criando acessibilidade e faixa para 
ciclista;

9. Proteger a paisagem característica do município;

10. Dispor de Assessoria Técnica a fim de orientar pro-
prietários dos imóveis protegidos ou dos que sofreram 
adequações quanto ao que prevê a lei de tombamento, 
normativas e obrigatoriedades;

11. Dispor de Assessoria Técnica para orientar na concep-
ção de novos projetos arquitetônicos e que visam aten-
der o que dispõe a legislação e cumprir o necessário para 
acessar os incentivos fiscais disponibilizados;

12. Atualizar o que dispõe o Código de Posturas no que se 
refere a Publicidade e Propaganda e Empachamento, com 
base no disposto na Lei de Tombamento, com vistas e exe-
cutar o programa de despoluição visual;

13. Ampliar a oferta das ações de vivência com o Patrimô-
nio Material, aproximando o sujeito dos espaços de rele-
vância cultural;

14. Promover adequação de bitola dos postes de ilumina-
ção e fiação em desuso ou projeto de cabeamento subter-
râneo de modo a agregar o projeto de despoluição visual 
do Centro Histórico, além de promover a adequação das 
calçadas de acordo com as regras de acessibilidade;

15. Implantar o Museu da Cultura e da Imigração Italia-
na em Santa Teresa, desenvolvendo junto à comunidade 
campanha para doação de acervo e utilização do espaço;

16. Melhorar a atuação do Setor de Fiscalização de Postu-
ras, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Infraes-
trutura, de modo a fazer cumprir o que dispõe o Código 
de Obras, o Código de Posturas e a Lei do Plano Diretor 
Municipal;

17. Promover a valorização histórica do Museu de Biologia 
Professor Mello Leitão;

18. Promover amplo debate junto aos profissionais do 
setor de engenharia, arquitetura, planejamento urbano, 
membros dos Conselhos Municipais de: Turismo, Cultura 
e Patrimônio Histórico e Artístico, PDM e Vereadores com 
vistas a proteção das paisagens, concepção dos espaços 
urbanos da cidade e estilos arquitetônicos adequados a 
cidade;

19. Viabilizar a instalação de redutores de velocidade pró-
ximo a Casa Lambert;

20. Manter o inventário de bens de interesse histórico 
atualizado;

21. Apoiar através dos Editais Municipais da Cultura a revi-
talização de imóveis e bens de interesse histórico;

22. Realizar a atualização e regulamentação da Lei nº 
2093/2010 – “Preservação e proteção do patrimônio 
cultural”;

23. Criar entrepostos para veículos de grande porte para 
descarga de mercadorias e baldeação para veículos meno-
res para abastecimento do comércio localizado no centro 
histórico;
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9.9 CULTURA POPULAR, TRADICIONAL E PATRIMÔNIO 
IMATERIAL

1. Preservar a cultura popular, tradicional e o Patrimônio 
Imaterial de Santa Teresa, através da sensibilização da 
comunidade em geral, especialmente crianças e jovens 
quanto a importância das manifestações culturais, valores 
da cultura local, culturas de imigração, ressaltando a “ita-
lianidade” e a diversidade cultural do município;

2. Apoiar a realização de eventos e concursos focados na 
preservação e valorização da culinária e manifestações 
culturais tradicionais, na Sede e Distritos. Ex: Encontros 
de Bandas, Folias de Reis, Corais, Festivais da Comida Tí-
pica, entre outros;

3. Fortalecer os grupos culturais existentes e suas mani-
festações culturais, entre eles, Grupos de Folias de Reis, 
Cultura Alemã, Cultura Italiana e Afrodescendentes;

4. Resgatar a Semana da Arte e Cultura;

5. Apoiar a locomoção de grupos culturais;

6. Valorizar os cidadãos ilustres e suas histórias: Augusto 
Ruschi, Celina Rodrigues, Virgínia Tamanini, entre outros, 
que contribuíram para difusão dos valores e riquezas de 
Santa Teresa;

7. Promover homenagens destinadas a valorizar as pes-
soas que contribuíram e contribuem para o crescimento e 
solidez do Município de Santa Teresa;

8. Apoiar a criação do Encontro da Integração das Culturas 
de Santa Teresa - Festa das Culturas;

9. Apoiar projetos de valorização dos saberes tradicionais. 
Ex: Culinária Típica, artes em madeira, entre outros;

10. Integrar a Feira de Hortifrutigranjeiro, atividades de 
valorização da cultura local;

11. Promover formação cultural voltadas as manifestações 
culturais. Ex: culinária, danças típicas, entre outros;

12. Proteger e manter os eventos tradicionais e que iden-
tificam os costumes da população;

13. Criar um festival de culturas popular e tradicional;

14. Incentivar a criação de festival voltado a gastronomia 
típica;

15. Realizar o tombamento do patrimônio imaterial;

16. Aplicar nos trajes dos grupos culturais bordados e gra-
vuras com os ícones de Santa Teresa.

9.10 COMUNICAÇÃO

1. Tornar públicas as iniciativas culturais por meio de rá-
dio, impressos e outros.

2. Melhorar a divulgação das ações nos locais públicos: 
igrejas, museu, prefeitura, escolas e praças;

3. Criar campanhas para educação e promoção cultural;

4. Criação de um site exclusivo de divulgação do setor 
cultural;

5. Tornar públicas e divulgar as iniciativas culturais de-
senvolvidas por entidades, escolas, instituições de ensino 
superior públicas e privadas, artistas autônomos, dentre 
outros, por meio de rádios, impressos e outros.

6. Apoiar a criação de jornais digitais voltados a cultura;

7. Apoiar a criação programa de rádio voltado ao setor 
cultural;

8. Desenvolver Projeto voltado a Memória Oral;

9. Criar informativo impresso periódico com teor cultural;

10. Criar o mural da cultura;

9.11 FOMENTO À CULTURA

1. Capacitar e qualificar constantemente os gestores cul-
turais, agentes e servidores públicos da área;

2. Desenvolver o Programa Municipal de Formação Cultu-
ral para alunos e instrutores, aproveitando ambiente esco-
lar para tal medida;

3. Disponibilizar espaço multiuso destinado Formação Cul-
tural, Guarda de Acervo e trajes;

4. Viabilizar a construção de um Centro Cultural;

5. Elaborar o Inventário e Mapa Cultural de Santa Teresa, 
incluindo artistas, profissionais, manifestações, grupos, 
espaços, entidades, entre outros;

6. Fortalecer a realização de atividades culturais, integran-
do os setores meio ambiente, agricultura, educação, es-
porte e cultura e turismo, nos seguintes Polos: Rua do La-
zer, Praça Augusto Ruschi, Praça Duque de Caxias, Galeria 
Cultural Virgínia Gasparini Tamanini, Biblioteca Municipal, 
Casa Lambert, Escola Santa Catarina, Esfa, Museu de Bio-
logia Professor Mello Leitão, Centros Comunitários, Praça 
Bairro Vila Nova e identificar pontos para realização das 
atividades nos distritos;

7. Implantar pontos de Informações Culturais e Turísticas;

8. Valorizar os artistas locais inserindo-os nos mais diver-
sos eventos do município;

9. Instituir o programa de qualificação das áreas públi-
cas: calçadas, ruas, parques, praças, jardins, criação de 
ciclo faixas, controle do trafego de caminhões, redução da 
poluição sonora e visual e perímetros verdes de forma a 
qualifica-los para melhor uso do cidadão;

10. Garantir a continuidade dos projetos culturais existen-
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tes, em especial os de formação e eventos de cunho cultu-
ral, através da previsão de recurso no orçamento;

11. Criar cadastro de artistas e profissionais da área da 
cultura;

12. Promover a manutenção efetiva e regular dos espaços 
culturais;

13. Fortalecer e apoiar as entidades culturais;

14. Viabilizar a construção de teatro de arena com espaço 
livre para comércio de produtos orgânicos, artesanato e 
comida tradicional, feira de arte, feira de cultivo de flores;

15. Criação da Comenda Augusto Ruschi;

16. Identificar os Pontos de Cultura do município e traba-
lhar para instituição;

17. Executar a Lei dos Editais Municipais da Cultura, que 
prevê a destinação de recursos a iniciativas culturais do 
município que tiverem seus projetos aprovados;

18. Incluir de maneira sistêmica as atividades culturais 
desenvolvidas pelos portadores de necessidades especiais 
nos eventos e momentos culturais da cidade;

19. Inserir a participação sistêmica das manifestações cul-
turais do município no Calendário Municipal de Eventos e 
em eventos externos;

20. Promover o Fórum de Cultura com participação am-
pliada da sociedade, a cada dois anos;

21. Transparência na aplicação dos recursos, dando conhe-
cimento amplo quanto a destinação e investimentos no se-
tor cultural e as decisões tomadas pelo Conselho Municipal 
de Cultura e Patrimônio Histórico e Artístico (relatórios);

22. Incentivar o intercâmbio cultural e a convivência com 
demais municípios e estados brasileiros, em especial com 
o território da Região dos Imigrantes;

23. Incentivar, fortalecer e apoiar eventos e projetos que 
tenham a áreas da cultura como atração principal e que 
tenham a economia criativa como base;

24. Criar mecanismos para fortalecer e divulgar os valores 
culturais e identidades étnicas integrantes do território;

25. Incentivar a atuação e manutenção das entidades cul-
turais e projetos vinculados ao setor;

26. Formar a rede de agentes culturais ou entidade vol-
tada ao setor cultural, com vistas a monitorar e apoiar as 
iniciativas e ações do setor;

27. Criar Prêmio de incentivo as Iniciativas Culturais – Co-
menda;

28. Criar as ferramentas da Politica Municipal de Cultura 
(Plano, Sistemas, Leis voltadas ao setor, Programas, entre 
outras);

29. Apoiar o intercâmbio de apresentações culturais;

30. Garantir acessibilidade nos projetos e aos espaços fí-

sicos culturais;

31. Observar o que dispõe a Lei de acesso à cultura e ga-
rantir seu cumprimento;

32. Inserir ícones relacionados a natureza e história em 
monumentos Ex: monumentos, praças e etc, como modo 
de valorizar nossos maiores valores;

33. Apoiar o intercâmbio com outros municípios e estados 
para troca de experiências;

34. Estabelecer canal direto com lideranças comunitárias 
para levantar as principais carências relacionadas a cultu-
ra;

35. Apoiar a realização de atividades culturais nos Museus 
e demais espaços culturais;

36. Disponibilizar de forma mais transparente a aplicação 
de recursos públicos para o setor cultural e turístico do 
município;

37. Apoiar e estimular projetos e produções de setores, 
etnias ou grupos culturais, que não os tradicionais, como 
afrodescendentes.

10 PRAZOS, ESPECTATIVAS, MONITORAMENTO E 
INDICADORES

O Plano Municipal de Cultura tem a duração de dez anos 
e deve ao menos duas vezes durante esse prazo. Consi-
derando o cumprimento das ações previstas neste plano 
abre-se a oportunidade para pensar sobre novas medidas 
e estratégias a fim de consolidar as conquistas e avançar 
em direção a novos progressos. O Plano de Implementa-
ção tem validade de dois anos e também deve ser avaliado 
ao fim desse prazo para considerar o que foi cumprido no 
período.

Com o andamento das medidas propostas esperasse prin-
cipalmente a apropriação da comunidade com relação 
a suas origens e a inclusão dos mesmos nas iniciativas 
culturais promovidas na cidade. Esperasse ainda melhor 
compreensão da população em geral sobre a importância 
da preservação dos bens históricos e que esse resultado 
passa pela conscientização de cada um dos que vivem em 
Santa Teresa.

Com a adoção de medidas simples, poderemos viver uma 
cidade em que se vive o que se diz. Com o avanço das 
politicas culturais, esperamos significativa melhoria na 
qualidade de vida dos teresenses e maior envolvimento e 
participação da população nos assuntos relativos a área.

Para viabilizar tais ações é importante que haja organiza-
ção do setor público para dispor a fatia necessária do or-
çamento a fim de empreender novas ações que impactem 
no fortalecimento do setor cultural. Soma-se a isso o fato 
de já haver implantado o Fundo Municipal de Cultura, que 
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já apresenta entrada de receita, podendo ser potencializa-
da sua arrecadação. Deve também haver o empenho para 
captar cada vez mais recursos do setor privado, que tem 
seus ganhos garantidos quando investe em ações bem pla-
nejadas.

Além disso, é necessária a organização do órgão gestor 
no município, a Secretaria de Turismo e Cultura, tendo em 
seu organograma profissionais que atuem exclusivamente 
para o fomento, planejamento e organização do setor e 
suas iniciativas.

Esperasse que nos prazos previstos seja possível executar 
diversas ações, uma vez que a base das políticas públicas 
já encontram-se prontas através do Sistema Municipal de 
Cultura.

Por fim, com o objetivo de organizar o andamento e avan-
ço dos trabalhos uma vez que este não é um plano estático 
já que apresenta diversas medidas a serem cumpridas, 
será criado o Comitê Gestor, conforme especificado na lei 
que institui este plano.

11 ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES

11.1 SETOR PÚBLICO

• Casa de Memória “Casa Lambert”;

• Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico e 
Artístico;

• Secretaria de Estado da Cultura;

• Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Econômico;

• Secretaria Municipal de Educação;

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

• Secretaria Municipal de Saúde;

• Secretaria Municipal de Turismo e Cultura;

11.2 ENTIDADES E GRUPOS

• Associação Comunitária Alemã de Serra dos Pregos;

• Associação de Moradores e Amigos do Centro de Santa 
Teresa;

• Associação de Produtores do Artesanato e da Agroindús-
tria de Santa Teresa;

• Associação Pestalozzi;

• Câmara de Dirigentes e Lojistas de Santa Teresa - CDL;

• Circolo Trentino di Santa Teresa;

• Coletivo Afroblack;

• Escola São Francisco de Assis;

• Espaço da Nega;

• Instituto Histórico e Geográfico de Santa Teresa;

• Museu de Biologia Professor Mello Leitão – Instituto Na-
cional da Mata Atlântica;

• Paróquia de Santa Teresa;

• Rizzo Cia de Teatro;

• RPPN Bei Cantoni;

• Santa Teresa Convention & Visitors Bureau;

• Sociedade de Amigos do Museu de Biologia Mello Leitão;

• Via Trento Turismo e Viagens;

11.3 PESQUISADORES E ESCRITORES

• Antônio Angelo Zurlo – Advogado e Pesquisador;

• Luiz Buzzato – Escritor e Pesquisador;

• Márcia Rodrigues – Pesquisadora;

• Sandra Gasparini – Escritora e Pesquisadora.

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O plano apresentado é produto de um processo participa-
tivo e democrático, construído a várias mãos. A partir de 
uma ferramenta de gestão de negócios, oportunizou-se a 
proposição de medidas com vistas a apontar os valores 
mas também os entraves para avançar rumo a preserva-
ção cultural da história e tradições de Santa Teresa.

Deu-se também atenção especial a medidas que tenham o 
olhar criativo voltado a cultura. Compreendendo a cultura 
como algo mutável e altamente suscetível as intervenções 
externas, entendeu-se com esse trabalho que existe a ne-
cessidade de se preservar as raízes e memórias coletivas 
somadas as novas percepções da comunidade de modo a 
executar um trabalho que atenda os anseios de todos os 
membros da comunidade. Com isso pretende-se que San-
ta Teresa seja um território em que se fala e se faz cultura.

Este é o primeiro Plano de Cultura legitimamente instituído 
no Município. Cabe agora, à comunidade e todos os envol-
vidos, a tarefa de articular e monitorar a implementação 
das ações previstas.

Dessa forma, mais do que um conjunto de conhecimen-
tos técnicos e propostas transformados em estratégias e 
ações, o Plano Municipal de Cultura passa a ser um regis-
tro oficial das demandas da classe artística-cultural e de 
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toda sociedade, que serão empreendidas, com o objetivo 
de tornar Santa Teresa um município que valoriza e traba-
lha a cultura para seus cidadãos, além de apresentar-se 
como um importante representante da cultura capixaba, 
contribuindo para valorização a diversidade étnica e cultu-
ral do estado do Espírito.
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1 APRESENTAÇÃO

O setor de turismo é uma das principais atividades eco-
nômicas do planeta. Segundo a OMT – Organização Mun-
dial do Turismo, a atividade movimenta cerca de 9% do 
PIB mundial e cada dólar investido em turismo por um 
país gera seis dólares de retorno. É responsável por um 
em cada nove empregos no mundo, sendo uma atividade 
econômica que mobiliza mais de 50 setores produtivos de 
bens e serviços, requerendo o trabalho de inúmeras cate-
gorias técnicas e profissionais.

Desenvolver o turismo de acordo com o conceito de pla-
nejamento estratégico significa posicioná-lo como ativida-
de de suma importância na formação do Produto Interno 
Bruto (PIB) local, em um processo no qual o crescimento 
econômico e social aconteçam de maneira equilibrada, ga-
rantindo a geração de emprego, ocupação, renda, dimi-
nuição da desigualdade e da pobreza. Para que tudo isso 
aconteça, o turismo deve ser planejado e ordenado em 
conjunto com a comunidade, com capacidade de gestão e 
organização.

O Município de Santa Teresa apresenta a atividade turís-
tica em acessão e desenvolvimento, baseado em suas ca-
racterísticas naturais, históricas e culturais. Neste sentido, 
o Plano Municipal de Turismo de Santa Teresa, construído 
com a participação da sociedade, visa o desenvolvimento 
socioeconômico equilibrado, alinhado a preservação dos 
recursos naturais e histórico-culturais, ordenando ações e 
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estratégias de forma a promover o desenvolvimento da 
atividade turística sustentável. A ordenação destas ações 
irá orientar a sociedade civil organizada e o poder público 
na condução e nos meios para a implantação de projetos e 
ações de curto, médio e longo prazo sobre a melhor forma 
de conduzir a atividade turística no Município.

2 O PLANO MUNICIPAL DE TURISMO

2.1 O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO

A construção do Plano Municipal de Turismo de Santa Te-
resa teve início em 2015 com a mobilização de entidades e 
órgãos direta ou indiretamente ligados à atividade turística 
do Município por parte da Secretaria Municipal de Turismo 
e Cultura, em parceria com o SEBRAE/ES, sendo finalizado 
em 2016, numa média de três reuniões de trabalho men-
sais.

Construído através do Programa “Design Estratégico” do 
SEBRAE, ferramenta esta baseada em modelagem estra-
tégica e modelos de desenvolvimento sustentável, contou 
com diagnóstico inicial aplicado aos envolvidos, e reuniões 
de trabalho fazendo uso de ferramentas como CANVAS, 
Matriz SWOT, Mapa de Empatia, Ideação, Matriz GUT e 
prototipagem, finalizando com o plano de implementação, 
que será a ferramenta de trabalho para que o Plano Muni-
cipal de Turismo alcance o resultado esperado.

O Programa “Design Estratégico” teve por objetivo iden-
tificar: procedimentos relacionados à apresentação do 
destino, sua oferta, qualidades e deficiências; os agentes 
envolvidos na atividade turística direta ou indiretamente; 
a existência de parcerias e estratégias de cooperação en-
tre estes agentes; informações relacionadas aos impactos 
gerados pelo turismo na cidade; e ações, projetos e estra-
tégias para promover o desenvolvimento sustentável do 
setor no Município.

2.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO

Implementar políticas e articular estratégias para o desen-
volvimento do turismo de forma sustentável, promovendo 
melhoria na qualidade de vida dos moradores, preservação 
do patrimônio cultural e natural e satisfação aos visitantes.

VISÃO

Tornar o Município de Santa Teresa modelo em gestão da 
atividade turística, apresentando resultados concretos, 
através da estruturação, qualificação e promoção de pro-
dutos e serviços turísticos.

VALORES

• Aconchego;

• Agroturismo;

• Ambiência;

• Clima;

• Eventos;

• Gastronomia;

• Hospitalidade;

• Patrimônio ambiental;

• Patrimônio cultural, costumes e tradições;

• Produção de uva e vinho;

• Qualidade de produtos e serviços;

• Qualidade de vida;

• Receptividade;

• Respeito à comunidade e aos visitantes;

• Tranquilidade.

2.3 POLÍTICAS

As políticas expressam estratégias permanentes que de-
vem ser executadas para que o alcance dos objetivos seja 
possível. Encontram-se listadas em ordem alfabética e não 
por relevância.

• Diversificação e qualificação da oferta turística;

• Educação patrimonial, cultural e turística;

• Expansão e qualificação da demanda turística;

• Fortalecimento e diversificação do Calendário de Even-
tos;

• Melhoria constante da infraestrutura pública;

• Parceria pública/privada entre os diversos segmentos se-
toriais;

• Preservação e valorização do patrimônio cultural e na-
tural.

• Promoção do destino;

• Ampliação do tempo de permanência do visitante, bem 
como a expansão da atividade para dias úteis e baixa tem-
porada;

• Regulamentação e fiscalização das atividades e em-
preendimentos turísticos.

• Sustentabilidade.

3 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
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3.1 LOCALIZAÇÃO E OCUPAÇÃO

O Município de Santa Teresa está localizado na Mesorre-
gião Central Espírito-santense, Microrregião de Santa Te-
resa, sob latitude 19°56‘12‘‘S e longitude 40°35‘28‘‘W. 
Limita-se ao Norte com São Roque do Canaã, ao Sul com 
Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina, a Leste com 
João Neiva, Ibiraçu e Fundão e a Oeste com Itarana e Ita-
guaçu. Conta com uma área de 694,532 km², correspon-
dente a 1,51% do território estadual. Situa-se a 78 km da 
Capital Vitória, sentido norte, com altitude da sede de 675 
metros acima do nível do mar.

A ocupação da área do município está distribuída em 50% 
para a agricultura (sendo 38% de agropecuária e 12% de 
florestas econômicas), 38% de matas nativas e capoei-
ras em regeneração (Mata Atlântica de Montanha), 8% de 
inaproveitáveis (pedras e afloramentos de rocha) e 4% de 
outros usos (áreas urbanas, estradas, rios, construções).

3.2 ASPECTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS

A história de Santa Teresa se inicia no ano de 1874, com 
a chegada da primeira leva de imigrantes italianos a bordo 
do navio a vela “La Sofia”, vindos do norte da Itália, por 
meio da Expedição Tabacchi.

Muitos fatores impulsionaram a emigração italiana, dos 
quais podemos citar: o desenvolvimento do capitalis-
mo que expulsou boa parte dos camponeses do campo; 
a superpopulação; a falta de terras para cultivar devido 
ao reduzido tamanho dos terrenos; o relevo muitas vezes 
acidentado e o solo varrido por seguidas enchentes; os al-
tos tributos; a insegurança e o medo em meio às guerras 
pela unificação; o redimensionamento das fronteiras com 
a Áustria; a miséria, a fome e as doenças que atingiam 
muitas famílias daquela região.

No mesmo período em que o Norte da Itália enfrentava 
tantos problemas, na Província do Espírito Santo, um ce-
nário favorável a imigração se configurava. Na segunda 
metade do século XIX, o governo provincial desejava ocu-
par terras com imigrantes europeus e expandir a produção 
de café. Assim a necessidade de mão de obra, disponibi-
lidade de terras e um cenário político de paz (ausência de 
guerras), trouxeram milhares de italianos à Província do 
Espírito Santo e foi responsável também pela ocupação 
das terras que hoje formam o município de Santa Teresa.

O navio "La Sofia" chegou ao Porto de Vitória em 21 de 
fevereiro de 1874, com 386 famílias, com destino a Colô-
nia de Nova Trento, hoje distrito de Santa Cruz, município 
de Aracruz – ES. Porém o empreendimento não prosperou 
devido às condições de vida oferecidas. Um grupo seguiu 
para as colônias do Sul do Brasil, enquanto outros 145 
italianos, ficaram hospedados em barracões em Vitória, à 

espera de um destino até aceitarem a proposta do governo 
estadual para se instalarem na Colônia Imperial de Santa 
Leopoldina. Chegando a Colônia seguiram por trilhas aber-
tas em meio à floresta, a pé ou no lombo de animais, até 
alcançarem os lotes que ocupariam no Núcleo do Timbuy, 
território do atual município de Santa Teresa – ES.

Oficialmente, a imigração italiana passou a ser incentivada 
pelo governo com a chegada do navio "Rivadavia", que 
aportou em 31 de maio de 1875, com 150 famílias ita-
lianas, encaminhadas para Colônia de Santa Leopoldina, 
dentre as quais 60 famílias seguiram para o Núcleo Tim-
buy. Em 26 de junho de 1875 ocorreu o sorteio dos lotes 
territoriais.

As correntes migratórias provenientes da Itália permane-
ceram em maior quantidade até o início do século XX, mas 
também há relato de entrada de imigrantes no período 
entre guerras. Os colonos se dedicavam à agricultura, com 
destaque para o cultivo do café e grãos e algumas expe-
riências bem sucedidas semelhantes às culturas do Trenti-
no, tais como a videira e o bicho da seda.

O nome da cidade tem duas possíveis origens ou até mes-
mo uma união das duas situações. Uma delas provém da 
fé de uma das colonizadoras que, aos pés de uma árvore 
conhecida na região por Pau-Peba, fixou uma imagem de 
Santa Teresa, trazida da Itália. Na sombra dessa árvore se 
reuniam os colonizadores para suas orações. A segunda 
dá-se pelo fato da Estrada de Santa Teresa, que ligava 
Vitória (ES) a Coité (MG), cortar o Núcleo Timbuy.

A cultura do município carrega diversos traços relaciona-
dos à história das imigrações europeias, dentre elas: ale-
mã, polonesas e principalmente a italiana. A comida ainda 
hoje apresenta grande influência das comidas consumidas 
pelos primeiros imigrantes que se estabeleceram no ter-
ritório. O Centro Histórico guarda diversas construções e 
alguns conjuntos arquitetônicos que datam do período da 
colonização. A agricultura continua sendo a base econômi-
ca do município, o que aproxima o que vivemos hoje do 
nosso passado. As manifestações culturais e tradições são 
presentes em diversos momentos e comemorações e são 
preservadas por entidades culturais junto à comunidade 
teresense.

Com base documental localizada no Arquivo Público do Es-
tado do Espírito Santo é possível afirmar que Santa Teresa 
é a Primeira Colônia de Imigrantes Italianos do Brasil, de 
maneira que a cidade já é reconhecida por meio da Lei Es-
tadual Nº 10.378/15 como a Capital Estadual da Imigração 
Italiana e tramita na Câmara dos Deputados o projeto de 
lei de reconhece esse título em esfera federal.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Data de Fundação do Município: 26 de junho de 1875
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Data da Emancipação do Município: 22 de fevereiro de 
1891

Instituído Distrito Sede com a denominação de Santa Tere-
sa do Timbuy, pela Lei Provincial nº 24, de 17 de setembro 
de 1888. Elevado à categoria de vila com a denominação 
de Santa Teresa, pelo Decreto Estadual nº 57, de 25 de 
novembro de 1890, desmembrado de Cachoeiro de Santa 
Leopoldina. Em 22 de fevereiro de 1891 é instalado o Mu-
nicípio de Santa Teresa e em 1895 são criados os distritos 
de Alto Santa Maria do Rio Doce e São João de Petrópo-
lis. Em 1917 são criados os Distritos de Santa Julia, Três 
Barras e Vinte e Cinco de Julho. Pelo Decreto-lei Estadual 
nº 9.941, de 11 de novembro de 1938, o Distrito de Três 
Barras é transferido para o Município de Fundão.

Pelo Decreto-lei Estadual nº 15.177, de 31 de dezembro 
de 1943, o Distrito de Alto Santa Maria do Rio Doce, teve 
sua denominação simplificada para Alto Santa Maria. Pela 
Lei Estadual nº 3.483, de 25 de setembro de 1982, é cria-
do o Distrito de São Roque. Pelas Leis Municipais nº 1.005, 
1.006 e 1.007, de 03 de janeiro de 1991, são criados os 
Distritos de Santo Antônio do Canaã, São Jacinto e Alto 
Caldeirão, respectivamente.

Em divisão territorial datada de 01 de junho de 1995, o 
Município de Santa Teresa é constituído de 09 distritos: 
Santa Teresa, Alto Caldeirão, Alto Santa Maria, Santa Júlia, 
Santo Antônio de Canaã, São Jacinto, São João de Petró-
polis, São Roque e Vinte e Cinco de Julho.

Pela Lei Estadual nº 5.147, de 15 de dezembro de 1995, 
desmembra de Santa Teresa os Distritos de São Roque do 
Canaã, Santa Júlia e São Jacinto, para formar o novo Mu-
nicípio de São Roque do Canaã, ficando a partir de então, 
até os dias atuais, o Município de Santa Teresa constituído 
por 06 Distritos: Santa Teresa (Sede), Alto Caldeirão, Alto 
Santa Maria, Santo Antônio do Canaã, São João de Petró-
polis e Vinte e Cinco de Julho.

3.4 ASPECTOS POPULACIONAIS

O Município de Santa Teresa conta com população de 
21.815 habitantes conforme Censo Populacional de 2010 
realizado pelo IBGE, sendo 46,08% na zona rural e 53,92% 
na área urbana. Apresenta Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) de 0,714, ocupando a 21º posição no ranking 
estadual e a 1.486º posição no ranking nacional, de acor-
do com o último estudo realizado em 2010, apresentan-
do os seguintes indicadores: Renda (0,722), Longevidade 
(0,834) e Educação (0,604).

De acordo com os dados do Índice Firjan de Desenvol-
vimento Municipal (IFDM) consolidado de 2013 apresen-
ta índice de 0,7487, ocupando a 27º posição no ranking 
estadual e a 1.095º posição no ranking nacional de De-

senvolvimento Municipal, com os seguintes indicadores: 
Educação (0,8512), Saúde (0,8505) e Emprego e Renda 
(0,5445).

3.5 ASPECTOS ECONÔMICOS

O setor econômico de Santa Teresa apresenta destaque 
nas áreas agrícola, pecuária, industrial e de prestação de 
serviços.

O seguimento industrial de Santa Teresa está dividido em: 
esquadrias, serraria, cerâmica, confecções, aguardente, 
processamento de frutas, leite pasteurizado, derivados do 
leite, fábrica de embalagem de frutas e hortaliças, móveis 
e a indústria caseira de doces, artesanatos, massas, vinhos 
e licores. O comércio atacadista se resume em distribuido-
ras de bebidas e compradores de café. O comércio vare-
jista apresenta-se: gêneros alimentícios, insumos e equi-
pamentos agrícolas, combustíveis e lubrificantes, móveis 
e eletrodomésticos, materiais de construção, papelaria, 
armarinho e confecções, farmácias, bares, lanchonetes, 
restaurantes; prestação de serviços de assistência técnica 
nas áreas de: agropecuária, mecânica elétrica, eletrônica, 
advocatícia, contábil, médica, odontológica, laboratório de 
análises clínicas; comunicação como: telefonia e correios, 
segurança, hospedagem, energia elétrica, água e sanea-
mento, limpeza e higiene e cursos de aperfeiçoamento. . 
maior indicador do êxito do comércio local, seria o bom 
desenvolvimento da agricultura local e o fortalecimento da 
atividade turística.

Atualmente a cidade de Santa Teresa é a maior produtora 
de uva e vinho no Estado do Espírito Santo, representando 
mais de 80% da produção estadual, impactando signifi-
cativamente na atividade turística da região. A pecuária 
bovina é a quarta maior fonte de renda e a segunda em ar-
recadação de impostos da agricultura municipal. Presente 
em 276 propriedades a pecuária do município registra um 
rebanho de 10.420 cabeças, formado na maioria em áreas 
de pastagens de baixa fertilidade do solo inadequadas para 
outros cultivos. No setor agrícola destacam-se a produção 
de café, olericolas, frutas e eucalipto.

3.6 ASPECTOS AMBIENTAIS

Santa Teresa é também conhecida como a "A Doce Terra 
dos Colibris", devido à abundância destas aves na região e 
principalmente, por ser a terra onde nasceu e viveu o cien-
tista Augusto Ruschi — pioneiro nas pesquisas com bei-
ja-flores e fundador do Museu de Biologia Professor Mello 
Leitão em 1949 e que em 2015 se tornou Instituto Nacio-
nal da Mata Atlântica, vinculado ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações.
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Apresenta uma das mais exuberantes biodiversidades do 
planeta, apresentando 38% de seu território composto de 
Mata Atlântica preservada.

Apresenta clima de montanha, com média de temperatura 
anual de 18ºC, caracterizada pela ocorrência de forte ne-
voeiro e cerração durante o ano inteiro.

3.7 ASPECTOS TURÍSTICOS

Município integrante e destino indutor da Região Turísti-
ca dos Imigrantes, conforme Programa de Regionalização 
do Turismo do Ministério do Turismo, foi classificado em 
2016 na Categoria C do Programa de Categorização Turís-
tica, também do Ministério do Turismo. Alcançou em 2016 
aproximadamente 100 empreendimentos devidamente 
cadastrados no CASDATUR – Cadastro de Prestadores de 
Serviços Turísticos do Ministério do Turismo.

Possui “vocação natural” para o turismo, pela sua locali-
zação, infraestrutura, paisagens, atrativos naturais e cul-
turais. Desta forma, o turismo se iniciou no território de 
maneira espontânea, tendo o Museu de Biologia Professor 
Mello Leitão, o clima e assuntos relacionados à nature-
za, como principais atrativos. Esse processo se desenrola 
há aproximadamente 50 anos, quando a cidade passou a 
atrair visitantes devido às opções de lazer.

A hotelaria e gastronomia são pontos importantes para o 
turismo de Santa Teresa, uma vez que é observado o cres-
cimento acentuado da oferta desses equipamentos turís-
ticos, passando a atender o público que a cidade atrai. A 
qualificação profissional é ofertada a esses segmentos de 
modo a oferecer boa hospitalidade e gastronomia diver-
sificada, baseada na culinária regional. Possui ainda um 
centro de eventos, que oportuniza e atende a realização 
de eventos de diversas modalidades.

Contudo, era sabido que outras oportunidades poderiam 
enriquecer o cenário turístico de modo a otimizar os gan-
hos econômicos e sociais que o setor é capaz de gerar. 
Estabeleceu-se então, de maneira organizacional, outras 
iniciativas que poderiam ser realizadas a fim de alcançar 
uma nova realidade para Santa Teresa, baseadas em no-
vas medidas e estratégias.

Ao reconhecer o valor de seu patrimônio cultural e am-
biental, o município de Santa Teresa luta para mantê-lo 
protegido pensando na sustentabilidade do território. Isso 
também se torna uma grande oportunidade para alavancar 
os ganhos do setor turístico, através do desenvolvimento 
do turismo cultural, ecoturismo e turismo de aventura.

O setor agrícola, principal atividade econômica do Municí-
pio, gera uma outra oportunidade. O agroturismo já encon-
tra-se bem desenvolvido, principalmente nos dois circuitos 
turísticos já implantados e em funcionamento: o Circuito 
Caravaggio e o Circuitos Colibris. A cada dia surgem novas 

iniciativas nesses dois espaços, diversificando a oferta e 
proporcionando ao visitante uma nova maneira experiên-
cia e modo de interagir com o meio rural. O produtor rural 
estabelece contato direto com seu cliente, oportunizando 
maiores ganhos através da sua produção.

Nesse contexto, Santa Teresa destaca-se pela produção de 
uvas e vinho. Muitos são os produtores da uva e da bebi-
da, ofertando mais de 10 cantinas e vinícolas. A tradição 
foi trazida pelos imigrantes italianos, que trouxeram em 
suas bagagens poucas mudas de videira que inicialmente 
não se adaptaram as condições da nova terra. Através da 
capacidade inventiva do imigrante, que na falta da uva 
para fazer o vinho e observando grande abundância de 
jabuticaba, fruto nativo da mata atlântica, criou uma be-
bida semelhante a que produziam na terra natal, o hoje 
intitulado Fermentado de Jabuticaba. A bebida é produzida 
até os dias de hoje e é muito apreciada por moradores e 
visitantes.

Entre os atrativos devemos ressaltar a Casa Lambert, a 
Rua do Lazer, a Galeria Cultural Virgínia Gasparini Tamani-
ni, o Museu de Biologia Professor Mello Leitão, os Mirantes 
do Vale do Canaã e do Caravaggio, o Centro Histórico, os 
passeis pelos circuitos turísticos, e os diversos empreen-
dimentos que se dedicam a produção de vinhos, massas, 
flores, entre outros.

Por fim, com o objetivo de atrair visitantes durante todo 
o ano, foi estruturado o Calendário Municipal de Eventos, 
que tem como base a promoção de iniciativas que valori-
zam as riquezas e potenciais locais. Destaca-se pelo Festi-
val Internacional de Jazz e Bossa, de maneira que através 
da Lei Estadual Nº 10.038/15 recebeu o título de Capital 
Capixaba do Jazz e do Blues. Anualmente são avaliadas 
novas oportunidades de eventos com vistas a agregar 
programações que terão a capacidade de atingir o público 
esperado, gerando renda e proporcionando aos residentes 
novas e melhores oportunidades de lazer e entretenimento.

3.8 ASPECTOS INSTITUCIONAIS

Analisando a estrutura da gestão municipal de turismo, 
encontra-se a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, 
estruturada pela Lei 1.625/2005, o Conselho Municipal de 
Turismo (COMTUR), criado pela Lei 1.191/96, e reestrutu-
rado pela Lei 2.574/2015 que também instituiu o Fundo 
Municipal de Turismo (FUMTUR).

Além disso, desde 2015 o Município de Santa Teresa conta 
com o Santa Teresa Convention & Visitor Bureau e en-
quanto instância de governança regional, conta com o Imi-
grantes Convention & Visitors Bureau, desde 2014.

4 ANÁLISE DO AMBIENTE
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4.1 PONTOS FORTES

• Destino indutor da Região Turística dos Imigrantes;

• Diversidade de eventos;

• Fácil acesso rodoviário;

• Gastronomia;

• Museu de Biologia Professor Mello Leitão;

• Patrimônio ambiental;

• Patrimônio histórico-cultural;

• Primeira cidade colonizada por imigrantes italianos no 
Brasil;

• Produção de uva e vinhos;

• Proximidade com a capital Vitória;

• Proximidade entre os atrativos turísticos;

• Turismo rural e agroturismo.

4.2 PONTOS FRACOS

• Alta incidência de depredação do patrimônio público;

• Ausência de Banco 24 Horas;

• Ausência/deficiência de infraestrutura de comunicação, 
sobretudo na zona rural e distritos;

• Circulação de veículos pesados no centro da cidade;

• Deficiência de infraestrutura pública (calçadas, banheiros 
públicos, estacionamentos);

• Desarticulação e falta de envolvimento do setor privado 
e entidades;

• Descaracterização do Centro Histórico;

• Desenraizamento cultural e não apropriação da história e 
valores do Município;

• Falta de consciência e percepção da comunidade para a 
importância da atividade turística;

• Fragilidade de ferramentas de comunicação e publicida-
de;

• Horário de funcionamento do comércio não conciliado 
com o atendimento ao turista e atendimento de má qua-
lidade;

• Incidência de moradores de rua;

• Ineficiência do setor de fiscalização (obras, posturas, 
trânsito, limpeza pública);

• Mão de obra desqualificada;

• Poluição visual;

• Rede hoteleira insuficiente e deficiente;

• Turismo científico, de aventura e religioso pouco explo-
rados.

4.3 OPORTUNIDADES

• Augusto Ruschi, Patrono da Ecologia do Brasil;

• Clima;

• Destino de montanha mais próximo da região norte e 
noroeste do Estado;

• Dólar em alta;

• Implantação da Escola do SENAC;

• Implantação do Hotel SESC;

• Instituto Nacional da Mata Atlântica;

• Processo de implantação da Indicação Geográfica do Fer-
mentado de Jabuticaba;

• Tranquilidade e aconchego;

4.4 AMEAÇAS

• Aumento do fluxo de veículos;

• Escassez de mão de obra qualificada;

• Especulação imobiliária;

• Sazonalidade;

• Surgimento de novos destinos turísticos;

• Trânsito pesado no centro da cidade.

5 AÇÕES ESTRATÉGICAS

5.1 EIXO MEIO AMBIENTE

• Implantação de programa de despoluição, desassorea-
mento e limpeza do Rio Timbuí e afluentes;

• Implantação de programas de conscientização da popu-
lação sobre a destinação adequada do lixo e coleta sele-
tiva;

• Implantação do Parque Municipal Vale do Canaã;

• Melhoria do serviço de recolhimento de resíduos sólidos 
e varrição de ruas;

• Redução da incidência de animais de rua (cães e gatos) 
e controle de insetos (borrachudos);

• Regulamentação da visitação a parques florestais (Par-
que Natural Municipal de São Lourenço, Estação Biológi-
ca de Santa Lúcia, Reserva Biológica Augusto Ruschi e 
RPPN’s).
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5.2 EIXO AGRICULTURA

• Estímulo ao consumo no comércio local e valorização dos 
produtos artesanais e da agroindústria;

• Requalificação do espaço da Feira de hortifrutigranjeiros.

5.3 EIXO INSFRAESTRUTRA E TRÂNSITO

• Ampliação do número de containers para descarte de 
resíduos sólidos;

• Construção de banheiros públicos;

• Construção do contorno viário e criação de legislação 
para limitar o tráfego de veículos pesados no centro;

• Definição e padronização do mobiliário urbano (bancos, 
lixeiras, floreiras e luminárias);

• Disponibilização de internet livre no centro e principais 
pontos turísticos;

• Estimulo a construção de estacionamentos rotativos pri-
vados;

• Implantação de cabeamento subterrâneo no Centro His-
tórico e revisão do diâmetro dos postes e fiação das de-
mais ruas;

• Implantação de estacionamento para ônibus de turismo 
com transfer para as demais localidades da cidade;

• Instalação de containers para descarte das embalagens 
recicláveis geradas pelo comércio;

• Instalação de lixeiras nas áreas públicas e pontos turís-
ticos;

• Instalação de relógio/termômetros em pontos estraté-
gicos, empreendimentos turísticos e estabelecimentos co-
merciais;

• Manutenção das vias de acesso aos pontos turísticos;

• Melhoria das calçadas e sinalização viária horizontal e 
vertical;

• Municipalização do trânsito, com a implantação do esta-
cionamento rotativo e da guarda municipal.

5.4 EIXO PATRIMÔNIO CULTURAL

• Fortalecimento das tradições culturais italianas valori-
zando a gastronomia, arquitetura, música, danças, jogos, 
teatro e literatura;

• Inclusão no Plano Diretor Municipal da Zona de Proteção 
Histórica, hoje caraterizada apenas como Centro Histórico;

• Instituição de legislação para proteção e preservação do 

Patrimônio Arquitetônico;

• Instituição do Programa de Despoluição Visual;

• Valorização dos símbolos do município (árvore símbolo, 
ave símbolo, etc.);

• Valorização e difusão o título “1ª cidade da colonização 
italiana do Brasil”.

5.5 EIXO GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SETOR TURÍS-
TICO

• Ampliação do Plano Paisagístico e implantação do viveiro 
municipal;

• Criação de banco de currículos de profissionais qualifica-
dos para atuar no setor turístico;

• Estimulo a agências e operadoras de turismo a criar e 
comercializar produtos turísticos da cidade;

• Estimulo a formalização e participação dos negócios tu-
rísticos;

• Estimulo aos segmentos de ecoturismo e de turismo de 
aventura;

• Estruturação da equipe da Secretaria Municipal de Turis-
mo e Cultura com técnicos preparados para elaboração de 
projetos para captação de recurso;

• Estudo para implantação de incentivos fiscais para am-
pliação ou qualificação da oferta turística;

• Fomento a implantação do Programa de Fidelidade Turís-
tica de Santa Teresa;

• Fomento à política dos 10% nos estabelecimentos co-
merciais de alimentação, como forma de incentivo ao me-
lhor atendimento por parte dos garçons;

• Fortalecimento do Calendário Municipal de Eventos para 
o período de baixa temporada;

• Implantação do Centro de Informações Turísticas – CAT, 
com funcionamento diário;

• Implantação do Selo de Qualidade Turística;

• Incentivo a implementação de colônias de férias;

• Interação do setor turístico com os demais setores eco-
nômicos;

• Levantamento dos dados da economia do turismo, fluxo, 
demanda e preferências dos visitantes, com monitoramen-
to anual;

• Oferecimento contínuo de cursos de qualificação para o 
turismo nas diversas áreas (frentistas, garis, polícia mili-
tar, lojistas, garçons, taxistas, equipes de transporte rodo-
viário intermunicipal, etc.);

• Requalificação do Parque de Exposições e Eventos (am-
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pliação de banheiros, reestruturação da rede elétrica, me-
lhoria das cozinhas, ampliação da portaria);

• Requalificação do portal de entrada da cidade;

• Roteirização de produtos (vinícolas, rural, a pé, romance, 
etc.);

• Sensibilização da comunidade sobre os benefícios do tu-
rismo.

5.6 EIXO EDUCAÇÃO

• Fortalecimento do Programa de Educação Ambiental;

• Fortalecimento do Programa de Educação Patrimonial e 
Turística.

5.7 EIXO ASSISTÊNCIA SOCIAL

• Redução da população de rua.

5.8 EIXO FISCALIZAÇÃO

• Fiscalização de terrenos baldios e condições de conser-
vação.

• Implantação do plantão 24h de táxi e fiscalização contra 
cobrança abusiva;

• Regulamentação e fiscalização do comércio ambulante.

5.9 EIXO COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO

• Difusão do legado de Augusto Ruschi como patrimônio 
cultural imaterial, enquanto Patrono da Ecologia do Brasil;

• Distribuição do material promocional impresso em locais 
estratégicos estaduais e municipais;

• Implantação de site e aplicativo promocional do turismo.

• Instituição do Plano de Marketing Turístico;

• Melhoraria das estratégias de comunicação do Município;

• Participação de feiras e eventos especializados para pro-
moção turística.

5.10 EIXO SERVIÇOS

• Fomento à ampliação do horário de funcionamento do 
comércio durante a semana e funcionamento aos finais de 
semana;

• Fomento a instituição de plantão de serviços (borracha-
ria, mecânica, guincho, eletricista, chaveiro, etc.);

• Implantação do Banco 24hs;

• Regulamentação sobre funcionamento dos estabeleci-
mentos de alimentação nos finais de semana e feriados;

• Regulamentação sobre plantão dos postos de combus-
tíveis até as 00:00h durante a alta temporada e eventos.

6 MERCADO

Alinhado com o Planejamento Estratégico do Estado do Es-
pírito Santo, o mercado pretendido será: Espírito Santo 
(interno), Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. 
Dentre o público alvo, conforme definido pela ferramenta 
“Design Estratégico” serão fomentados:

• Classe A e B:

o Casais;

o Empresarial;

o Família;

o Jovens.

• Grupos organizados:

o Melhor Idade;

o Operadoras de turismo;

o Pedagógico.

Este público será acessado através de promoção como po-
sicionamento estratégico em meios de comunicação (TV, 
rádio, jornais, revistas, blogs, redes sociais e demais fer-
ramentas digitais), participação em feiras e eventos na-
cionais e internacionais especializados em promoção de 
destinos turísticos, na reestruturação de eventos existente 
e concepção de novos eventos.

7 SEGMENTOS PRIORITÁRIOS

A Segmentação Turística é entendida como “a forma de 
organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e 
mercado. Os diferentes segmentos são estabelecidos a 
partir de elementos de identidade da oferta de serviços 
e atrativos turísticos e da variação da demanda por esses 
elementos” (MTUR, 2008).

Neste sentido, faz-se necessário entender a demanda para 
que sejam oferecidos produtos segmentados que atendam 
às expectativas de cada público.

Abaixo, encontram-se os segmentos definidos para o de-
senvolvimento da atividade turística no Município de Santa 
Teresa, classificados em posicionamento de demanda e es-
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tágio de desenvolvimento:

Segmento
Posicionamento 

da demanda
Estágio de Desen-

volvimento

Agroturismo e Turis-
mo Rural

Demanda efetiva

Qualificar e Promo-
ver

Ecoturismo Demanda potencial Desenvolver

Turismo Cultural Demanda efetiva
Qualificar e Promo-
ver

Turismo de Aventura Demanda potencial Desenvolver

Turismo de Lazer Demanda efetiva
Qualificar e Promo-
ver

Turismo de Negócios 
e Eventos

Demanda efetiva
Qualificar e Promo-
ver

Turismo Pedagógico Demanda efetiva
Qualificar e Promo-
ver

Turismo Científico Demanda potencial Desenvolver
Turismo Religioso Demanda potencial Desenvolver

• Desenvolver: apresenta potencialidade turística para o 
mercado, ainda sem estruturação, com deficiência de re-
cursos humanos, equipamentos e infraestrutura.

• Qualificar: possui estrutura turística para atender ao 
mercado, mas ainda apresenta necessidade de melhorar a 
qualidade dos serviços prestados aos turistas, bem como 
de capacitação de pessoal e qualificação de equipamentos.

• Qualificar e Promover: apresenta produtos(s) estrutura-
dos(s) e qualificados(s), aptos(s) para promoção e comer-
cialização.

8 O PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO, O MONITORAMEN-
TO E OS INDICADORES

O Plano Municipal de Turismo de Santa Teresa terá duração 
de 10 (dez) anos, de 2016 a 2026, e será gerido e moni-
torado pelo Grupo Gestor do Plano Municipal e pela Rede 
de Agentes Turísticos, sob a coordenação da Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura.

Será reavaliado a cada 02 (dois) anos de forma participa-
tiva durante o Fórum Integrado de Turismo e Cultura, de-
vendo o resultado ser submetido à apreciação e aprovação 
do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR.

Para sua execução deverá levar em consideração o Pla-
no de Implementação construído através do Programa 
“Design Estratégico” e na oportunidade da reavaliação do 
mesmo, serão apresentados os resultados alcançados até 
o momento.

A seguir, relacionam-se indicadores que poderão ser utili-
zados para monitorar o impacto das ações previstas para 
a atividade turística local, sendo indicado o levantamento 
anual dos dados nos períodos de alta e baixa Temporada:

• Fluxo de visitantes: o monitoramento deverá ser periódi-
co, permitindo identificar a sazonalidade e definir propos-

tas de ações mitigadoras;

• Consumo médio por visitante: gasto médio per capita;

• Nível de satisfação dos clientes: através de questionários 
aplicados periodicamente e em eventos.

9 A REDE DE AGENTES TURÍSTICOS

Durante a aplicação do Programa de “Design Estratégico” 
como estratégia para estimular e promover a cooperação 
no processo de desenvolvimento e o fortalecimento da ati-
vidade turística de Santa Teresa resultou na criação de 
uma instância de governança denominada Rede de Agen-
tes Turísticos de Santa Teresa.

Esta estratégia de articulação partiu da identificação dos 
principais setores, segmentos e atores direta e indireta-
mente envolvidos com a atividade turística no município. A 
necessidade de articulação se evidencia pela constatação 
de que as principais ações bem-sucedidas no desenvolvi-
mento do turismo no mundo estão respaldadas por impor-
tantes alianças.

A Rede de Agentes Turísticos de Santa Teresa, composta 
pelas organizações envolvidas no processo de construção 
do Plano Municipal ficará vinculada ao Grupo Gestor do 
Plano Municipal e passa a ter participação e responsabili-
dade na execução do Plano de Implementação, tendo como 
principal estratégia a constituição de redes de parceiros 
em diferentes níveis e núcleos de atuação, que garantam 
a fluência permanente de informações, o planejamento 
integrado e a promoção do desenvolvimento sustentável.

10 ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES

1. 8ª Cia da Policia Militar do Espírito Santo;

2. Associação de Produtores e Artesanato e da Agroindús-
tria de Santa Teresa – APROAST;

3. Associação dos Moradores e Amigos do Centro de Santa 
Teresa – AMACEST;

4. Associação dos Produtores de Eva e Vinho de Santa Te-
resa – APRUVIT;

5. Associação dos Produtores e Flores e Plantas Ornamen-
tais de Santa Teresa – FLOREST;

6. Associação dos Taxistas de Santa Teresa - ATAST;

7. Banestes;

8. Caixa Econômica Federal;

9. Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Teresa – CDL;

10. Câmara Municipal de Santa Teresa;

11. Circolo Trentino di Santa Teresa;
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12. Circuito Caravaggio;

13. Circuito Colibri;

14. Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico e 
Artístico – CMCPHA;

15. Conselho Municipal de Turismo – COMTUR;

16. Escola São Francisco de Assis – ESFA;

17. Hospital Madre Regina Protmann;

18. Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Santa 
Teresa – IFES;

19. Lions Clube Santa Teresa;

20. Museu de Biologia Professor Mello Leitão;

21. Paróquia de Santa Teresa;

22. Posto de Combustível - Posto Dois Pinheiros;

23. Prefeitura Municipal de Santa Teresa - Secretaria Mu-
nicipal de Turismo e Cultura;

24. Santa Teresa Convention & Visitours Bureau;

25. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Teresa;

26. Sociedade Amigos do Museu de Biologia Professor 
Mello Leitão;

27. Via Trento Viagens & Turismo.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O plano apresentado neste documento é produto de um 
processo participativo e democrático, construído a várias 
mãos. A partir de uma ferramenta de gestão de negócios, 
oportunizou-se a construção de um importante passo para 
a estruturação do Município de Santa Teresa como um des-
tino turístico sustentável. Este é o primeiro Plano de Turis-
mo legitimamente instituído no Município. Cabe agora, à 
comunidade e todos os envolvidos, a tarefa de articular e 
monitorar a implementação das ações previstas.

Dessa forma, mais do que um conjunto de conhecimen-
tos técnicos e propostas transformados em estratégias e 
ações, o Plano Municipal de Turismo passa a ser um re-
gistro oficial das ações que serão empreendidas, na busca 
pela competitividade do destino Santa Teresa no cenário 
turístico nacional, objetivando não apenas o desenvolvi-
mento do setor, mas a promoção da qualidade de vida da 
comunidade.
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PORTARIA/SMSA N° 098-2016 - FÉRIAS JANEIRO 
DE 2017

Publicação Nº 68680

PORTARIA/SMSA/Nº 098/2016

CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI-
PAIS DA SAÚDE A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias no período de 02 de janeiro de 
2017 a 31 de janeiro de 2017 aos servidores da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Teresa abaixo 
relacionados:
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Nome do Servidor Período Aquisitivo

Leonídia Antonia Rizzi 11.02.2015 a 10.02.2016

Lucia Aparecida Bridi Alves 09.02.2015 a 08.02.2016

Nalva Pivetta Zanotti 09.02.2015 a 08.02.2016

Vânia Carreira Salviato 11.02.2015 a 10.02.2016

Wagner Scherrer Lemgruber Gou-
lart 14.01.2015 a 13.01.2016

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

Publique-se e cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa-ES, em 22 de dezembro de 2016.

HENRIQUE LUIS FOLLADOR

Secretário Municipal de Saúde

São Domingos do Norte

Prefeitura

ADITIVO AO CONTRATO 97/2013
Publicação Nº 68682

RESUMO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
97/2013. CONTRATANTE: Município de São Domingos 
do Norte. CONTRATADA: Aki Provedor de Internet Ltda 
- Epp. OBJETO: O presente termo de aditivo tem como 
objeto a prorrogação do contrato nº 97/2013, por mais 04 
(quatro) meses, com base no art. 57, II, Lei n° 8.666/93.
VIGÊNCIA: Fica prorrogado a vigência do contrato a partir 
de 01/01/2017 até 30/04/2017. VALOR: O valor mensal 
convencionado é de R$ 3.146,00 perfazendo a um valor 
global de R$ 12.584,00 GLOBAL. RECURSOS ORÇAMEN-
TÁRIOS: A dotação orçamentaria a ser utilizada para o 
exercicio de 2017 será indicada por apostilamento. AUTO-
RIZAÇÃO: Processo protocolado sob o nº 440/2013, São 
Dom. do Norte/ES, 08 de Dezembro de 2016.

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

ADITIVO AO CONTRATO 98/2013
Publicação Nº 68563

RESUMO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
98/2013. CONTRATANTE: Município de São Domingos 
do Norte. CONTRATADA: Intercol Telecomunicações Ltda 
Epp. OBJETO: O presente termo de aditivo tem como ob-
jeto a prorrogação do contrato nº 98/2013, por mais 04 
(quatro) meses, com base no art. 57, II, Lei n° 8.666/93. 
VIGÊNCIA: Fica prorrogado a vigência do contrato a par-
tir de 01/01/2017 até 30/04/2017. VALOR: R$ 31.091,20 
GLOBAL. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A dotação or-
çamentaria a ser utilizada para o exercicio de 2017 será 
indicada por apostilamento. AUTORIZAÇÃO: processo 
protocolado sob o nº 440/2013, São Dom. do Norte/ES, 
08 de Dezembro de 2016.

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

LEI 848
Publicação Nº 68596

LEI Nº 848, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

Inclui os arts. 88-A a 88-J na Seção I do Capítulo V e 
revoga o §2° do art. 88, ambos da Lei nº 210, de 3 de 
novembro de 1999, e dá outras providências.

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

Art. 1° A Seção I do Capítulo V da Lei nº 210, de 3 de no-
vembro de 1999 passa a vigorar acrescida dos arts. 88-A 
a 88-J, com a seguinte redação:

“Art. 88. [...]

Art. 88-A. O Poder Executivo Municipal poderá, observados 
os critérios de conveniência, oportunidade, disponibilidade 
e reciprocidade, proceder à permuta de servidores públi-
cos estáveis municipais para ter exercício em órgãos ou 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 
de outros Municípios.

§1º A cessão ou permuta será sempre precedida de reque-
rimento do órgão ou entidade interessado, com exposição 
de motivos, onde devem ficar perfeitamente demonstra-
dos, no que couberem, os critérios elencados no caput.

§2º A cessão ou permuta deverá ocorrer através de con-
vênio para execução de serviços de interesse comum, ou 
simples termo de cessão ou permuta a ser firmado com o 
cessionário, devendo conter, entre outras medidas, o pra-
zo, o ônus do pagamento da remuneração, e as atribuições 
que deverão ser equivalentes às que lhe são próprias.
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§3º A cessão ou permuta deverá ter a expressa con-
cordância do servidor e terá duração de até 4 (quatro) 
anos consecutivos, podendo ser renovada, se assim con-
cordarem as partes, mediante termo aditivo.

Art. 88-B. O servidor permutado deverá ocupar cargo ou 
função idêntica ou compatível à exercida no órgão de ori-
gem.

§ 1º Não será permitida a cessão ou permuta de 
servidor:

I - investido exclusivamente em cargo de provimento em 
comissão;

II - que ainda não tenha cumprido o período de estágio 
probatório;

III - contra o qual tramita processo administrativo discipli-
nar ou sindicância administrativa.

§ 2º A cessão ou permuta de servidor municipal não 
será autorizada quando for contrária ao interesse pú-
blico, e especialmente, por motivo de reduzido quadro de 
pessoal do órgão cedente, ou de indisponibilidade finan-
ceira e orçamentária.

§ 3° Poderá ser requerida a devolução de servidores, cuja 
cessão fora autorizada, nas mesmas hipóteses do parágra-
fo anterior.

Art. 88-C. A cessão poderá se dar com ou sem ônus para 
o município.

§ 1º Na hipótese de cessão com ônus caberá ao município 
adimplir as obrigações legais de direito do servidor cedido, 
e ao cessionário caberá remeter mensalmente ao ceden-
te os documentos inerentes ao controle de efetividade do 
servidor.

§ 2º Na hipótese da cessão sem ônus, caberá ao órgão 
cessionário adimplir as obrigações legais de direito do ser-
vidor cedido, e poderá o município efetivar o pagamento 
da remuneração do servidor, mediante ressarcimento pelo 
cessionário, conforme dispositivo em termo próprio.

Art. 88-D. No caso de permuta de servidores entre os ór-
gãos e entidades, a remuneração e os encargos legais do 
servidor permutado caberão ao órgão de origem.

Art. 88-E. O período da cessão ou permuta será computa-
do como tempo de efetivo exercício.

Art. 88-F. A cessão para o exercício de cargo em comissão 
ou de função gratificada será precedida de convênio entre 
os órgãos cedente e o cessionário, o qual deverá prever, 
entre outros, necessariamente:

I - a responsabilidade pelo ônus da remuneração do ser-
vidor e dos respectivos encargos sociais definidos em Lei;

II - o prazo da vigência da cessão e a possibilidade ou não 
de sua prorrogação ou renovação;

III - a possibilidade de ser requisitada a devolução de 
servidores, cuja cessão fora autorizada, quando assim o 
exigir o interesse público, e especialmente por motivo de 
reduzido quadro de pessoal do órgão cedente ou de indis-
ponibilidade financeira e orçamentária.

Art. 88-G. O convênio de que trata o artigo anterior, ainda 
disporá sobre a responsabilidade de o cessionário informar 
nos prazos estabelecidos:

I - o horário de trabalho do servidor e as funções que o 
mesmo exerce;

II - o horário de funcionamento do órgão cessionário;

III - as eventuais alterações cadastrais do servidor, tais 
como endereço, telefone, estado civil etc;

IV - os eventos relacionados à maternidade e à paternida-
de, à licença para tratamento de saúde e ao acidente do 
trabalho, se for o caso;

V - as ausências ao trabalho e outros serviços obrigatórios 
previstos em Lei;

VI - os períodos de recesso, quando houver, na unidade 
em que o servidor prestar serviços;

VII - o período de gozo de férias e a necessidade de sus-
pensão das mesmas;

VIII - a eventual prática de infrações disciplinares pelo ser-
vidor;

IX - as avaliações de desempenho previstas em Lei;

X - a responsabilidade do cessionário por zelar pela as-
siduidade e pelo cumprimento da jornada de trabalho do 
servidor, informando eventuais faltas injustificadas.

Art. 88-H. A cessão ou permuta será autorizada mediante 
Portaria devidamente publicada no Diário Oficial do Municí-
pio e dar-se-á com a formalização do respectivo convênio 
ou termo de cessão ou permuta.

Art. 88-I. Verificados o interesse público e a disponibili-
dade orçamentária e financeira, o Poder Executivo poderá 
solicitar a cessão ou permuta de servidor oriundo de órgão 
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ou entidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e de 
outros municípios, nas mesmas hipóteses previstas nesta 
Lei.

Art. 88-J. O período de afastamento correspondente à ces-
são ou permuta de que tratam esta lei serão considerados 
para os efeitos legais previstos, inclusive para promoção a 
contagem de tempo para concessão de licenças e de apo-
sentadoria, nos termos em que dispuser a Lei.”

Art. 2° A prorrogação das cessões autorizadas antes do 
início da vigência desta lei somente poderão ocorrer se 
ajustadas às suas disposições.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário, em espe-
cial o §2° do art. 88 da Lei nº 210, de 1999.

São Domingos do Norte - ES, 21 de dezembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

LEI 849
Publicação Nº 68598

LEI Nº 849, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

Institui o Plano Municipal de Saneamento Bási-
co, instrumento da Política Municipal de Sanea-
mento Básico, contemplando o Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e dá outras 
providências.

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

CAPÍTULO I

Da Política Municipal de Saneamento Básico

Seção I

Das disposições preliminares

Art. 1º Esta Lei institui a Política Municipal de Saneamen-
to Básico do Município de São Domingos do Norte, nos 
termos de seus Anexos, em atendimento ao que dispõem 
as Leis Federais nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e nº 
12.305, de 2 de agosto de 2010 e a Lei Estadual n.º 9.096, 
de 29 de dezembro de 2008, tendo por objetivos:

I - contribuir para o desenvolvimento e a redução das de-
sigualdades locais, a geração de emprego e de renda e a 
inclusão social;

II - priorizar planos, programas e projetos que visem à 
implantação e ampliação dos serviços e ações de sanea-
mento básico nas áreas ocupadas por populações de baixa 
renda;

III - proporcionar condições adequadas de salubridade sa-
nitária às populações rurais e de pequenos núcleos urba-
nos isolados;

IV - assegurar que a aplicação dos recursos financeiros 
administrados pelo poder público dê-se segundo critérios 
de promoção da salubridade sanitária, de maximização da 
relação benefício-custo e de maior retorno social;

V - incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, 
regulação e fiscalização da prestação dos serviços de sa-
neamento básico;

VI - promover alternativas de gestão que viabilizem a au-
to-sustentação econômica e financeira dos serviços de 
saneamento básico, com ênfase na cooperação com os 
governos estadual e federal, bem como com entidades 
municipalistas;

VII - promover o desenvolvimento institucional do sanea-
mento básico, estabelecendo meios para a unidade e ar-
ticulação das ações dos diferentes agentes, bem como do 
desenvolvimento de sua organização, capacidade técnica, 
gerencial, financeira e de recursos humanos contemplados 
as especificidades locais;

VIII - fomentar o desenvolvimento científico e tecnológi-
co, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão dos 
conhecimentos gerados de interesse para o saneamento 
básico;

IX - minimizar os impactos ambientais relacionados à im-
plantação e desenvolvimento das ações, obras e serviços 
de saneamento básico e assegurar que sejam executadas 
de acordo com as normas relativas à proteção do meio 
ambiente, ao uso e ocupação o solo e à saúde.

Art. 2º Para os efeitos desta lei considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestrutu-
ras e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável: constituído pelas ativi-
dades, infraestruturas e instalações necessárias ao abas-
tecimento público de água potável, desde a captação até 
as ligações prediais e respectivos instrumentos de medi-
ção;

b) esgotamento sanitário: constituído pelas ativida-
des, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final adequados dos 
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 
lançamento final no meio ambiente;
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c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto 
de atividades, infraestruturas e instalações operacionais 
de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino 
final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas;

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: con-
junto de atividades, infraestruturas e instalações operacio-
nais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, 
detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de 
cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais 
drenadas nas áreas urbanas;

II - universalização: ampliação progressiva do acesso de 
todos os domicílios ocupados ao saneamento básico;

III - controle social: conjunto de mecanismos e proce-
dimentos que garantem à sociedade informações, re-
presentações técnicas e participações nos processos de 
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 
relacionados aos serviços públicos de saneamento básico;

IV - subsídios: instrumento econômico de política social 
para garantir a universalização do acesso ao saneamen-
to básico, especialmente para populações e localidades de 
baixa renda;

V - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados ru-
rais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim defini-
dos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística - IBGE.

Art. 3º Os recursos hídricos não integram os serviços pú-
blicos de saneamento básico.

Parágrafo único. A utilização de recursos hídricos na pres-
tação de serviços públicos de saneamento básico, inclusive 
para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos 
líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos 
da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Art. 4º Não constitui serviço público a ação de saneamento 
executada por meio de soluções individuais, desde que o 
usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, 
bem como as ações e serviços de saneamento básico de 
responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos 
de responsabilidade do gerador.

Art. 5º Compete ao Município organizar e prestar direta ou 
indiretamente os serviços de saneamento básico de inte-
resse local.

§ 1º Os serviços de saneamento básico deverão 
integrar-se com as demais funções essenciais 
de competência municipal, de modo a assegurar 
prioridade para a segurança sanitária e o bem-estar 
de seus habitantes.

§ 2º A prestação de serviços públicos de saneamento 
básico no município poderá ser realizada por:

I - órgão ou pessoa jurídica pertencente à Administração 
Pública municipal, na forma da legislação;

II - pessoa jurídica de direito público ou privado, desde 
que atendidos os requisitos da Constituição Federal e da 
Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

Seção II

Dos princípios

Art. 6º Para o estabelecimento do Plano Municipal de Sa-
neamento Básico do Município de São Domingos do Norte 
serão observados os seguintes princípios fundamentais:

I - a universalização, a integralidade e a disponibilidade;

II - a preservação da saúde pública e a proteção do meio 
ambiente;

III - a adequação de métodos, técnicas e processos que 
considerem as peculiaridades locais e regionais;

IV - a articulação com outras políticas públicas;

VII - eficiência e sustentabilidade econômica;

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando 
a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de 
soluções graduais e progressivas;

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de in-
formações e processos decisórios institucionalizados;

X - controle social;

XI - segurança, qualidade e regularidade;

XII - integração das infraestruturas e serviços com a ges-
tão eficiente dos recursos hídricos.

Seção III

Diretrizes Gerais

Art. 7º A formulação, implantação, funcionamento e apli-
cação dos instrumentos da Política Municipal de Sanea-
mento orientar-se-ão pelas seguintes diretrizes:

I - Administrar os recursos financeiros municipais, ou de 
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transferências ao setor, obtendo-se eficiência na melhoria 
da qualidade ambiental e na saúde coletiva;

II - Desenvolver a capacidade técnica em planejar, geren-
ciar e realizar ações que levem à melhoria da qualidade 
ambiental e da capacidade de gestão das instituições res-
ponsáveis;

III - Valorizar o processo de planejamento e decisão, in-
tegrado a outras políticas, sobre medidas preventivas ao 
uso e ocupação do solo, escassez ou poluição de manan-
ciais, abastecimento de água potável, drenagem de águas 
pluviais, disposição e tratamento de efluentes domésticos 
e industriais, coleta, disposição e tratamento de resíduos 
sólidos de toda natureza e controle de vetores;

IV - Coordenar e integrar as políticas, planos, programas 
e ações governamentais de saneamento, saúde, meio am-
biente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural, 
habitação, uso e ocupação do solo tanto a nível municipal 
como entre os diferentes níveis governamentais;

V - Considerar as exigências e características locais, a or-
ganização social e as demandas socioeconômicas da po-
pulação;

VI - Buscar a máxima produtividade e excelência na ges-
tão dos serviços de saneamento ambiental;

VII - Respeitar a legislação, normas, planos, programas e 
procedimentos relativos ao saneamento ambiental, saúde 
pública e meio ambiente existentes quando da execução 
das ações;

VIII - Incentivar o desenvolvimento científico na área de 
saneamento, a capacitação tecnológica da área, a forma-
ção de recursos humanos e a busca de alternativas adap-
tadas às condições de cada local;

IX - Adotar indicadores e parâmetros sanitários e epide-
miológicos e do nível de vida da população como nortea-
dores das ações de saneamento;

X - Promover programas de educação ambiental e sanitá-
ria, com ênfase em saneamento ambiental;

XI - Requalificar os espaços e mecanismos de participação 
popular e controle social, buscando ampliar o conjunto de 
informações relativas ao gerenciamento do sistema muni-
cipal de saneamento disponível à população, com vistas a 
integração popular na tomada de decisões;

XII - Realizar investigação e divulgação sistemáticas de 
informações sobre os problemas de saneamento e educa-
ção sanitária;

XIII - Dar publicidade a todos os atos do gestor dos ser-

viços de saneamento ambiental, em especial, às planilhas 
de composição de custos e as de tarifas e preços.

XIV - Buscar a sustentabilidade entre o aumento das des-
pesas decorrentes da gestão do sistema de saneamento 
básico e a ampliação da arrecadação do município pelo uso 
combinado de mecanismos próprios de geração de receita 
relacionados aos serviços de gestão da cidade e a capta-
ção de recursos junto a agentes externos ao poder público 
municipal para os investimentos;

CAPÍTULO II

Do Sistema Municipal de Saneamento Básico

Seção I

Da composição

Art. 8º A Política Municipal de Saneamento Básico contará, 
para execução das ações dela decorrentes, com o Sistema 
Municipal de Saneamento Básico.

Art. 9º O Sistema Municipal de Saneamento de São 
Domingos do Norte fica definido como o conjunto de 
agentes institucionais que no âmbito das respectivas com-
petências, atribuições, prerrogativas e funções, integram-
se, de modo articulado e cooperativo, para a formulação 
das políticas, definição de estratégias e execução das 
ações de Saneamento Básico.

Art. 10. O Sistema Municipal de Saneamento Básico con-
tará com os seguintes instrumentos e ferramentas de ges-
tão:

I - Plano Municipal de Saneamento Básico;

II - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Só-
lidos;

III - Conselho Gestor dos Planos Municipais de Saneamen-
to Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

IV - Comissão Permanente de Acompanhamento e Ava-
liação dos Planos Municipais de Saneamento Básico e de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, formada pelos se-
guintes órgãos:

a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

b) Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

c) Secretaria Municipal de Agricultura;

d) Secretaria Municipal de Saúde;
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e) Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Seção II

Dos Planos Municipais de Saneamento Básico e de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Art. 11. Os Planos Municipais de Saneamento Básico e de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos são instrumentos 
essenciais para o alcance de níveis crescentes de salubri-
dade ambiental e de desenvolvimento integrantes da Polí-
tica Municipal de Saneamento Básico.

Art. 12. Os Planos Municipais de Saneamento Básico e de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos serão quadrienais e 
conterão, dentre outros, os seguintes elementos:

I - Diagnóstico técnico-participativo situacional sobre as 
atividades, insfraestruturas e instalações de Saneamento 
Básico e de Gestão de Resíduos Sólidos do Município, por 
meio de indicadores sanitários, ambientais, sociais, econô-
micos e de gestão;

II - Definição de diretrizes gerais, através de planejamento 
integrado, considerando outros planos setoriais e regio-
nais;

III - Estabelecimento de metas e ações emergenciais, de 
curto, médio e longo prazo;

IV - Definição dos recursos financeiros necessários, das 
fontes de financiamento e cronograma de aplicação, quan-
do possível.

Seção III

Das unidades executoras do Plano Municipal de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais

Art. 13. Serão unidades executoras do Sistema Municipal 
de Saneamento Básico os órgãos municipais responsáveis 
pelas ações e projetos previstos nos Planos Municipais de 
Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, ou parte deles:

I - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

II - Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

III - Secretaria Municipal de Agricultura;

IV - Secretaria Municipal de Saúde;

V - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Parágrafo único. É dever das unidades executoras a uti-
lização das ferramentas de gerenciamento de projetos, 
especialmente de sistematização de informações, de de-
talhamento das ações e de controle, de modo a permitir o 
acompanhamento da evolução das ações empreendidas, 
em conformidade com os projetos específicos de aprimo-
ramento da gestão e de sistematização de informações 
propostos nos Planos.

Seção IV

Do Órgão Gestor de Saneamento Ambiental

Art. 14. Fica criado o Órgão Gestor de Saneamento Am-
biental de nível estratégico superior do Sistema Municipal 
de Saneamento Básico, subordinado à Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos.

Parágrafo único. Fica criada no âmbito da Lei nº 71, de 30 
de junho de 1995, uma função gratificada “FC-I” de Coor-
denador de Saneamento Ambiental.

Art. 15. Compete ao Órgão Gestor de Saneamento Am-
biental:

I - articular as unidades executoras do Sistema Municipal 
de Saneamento Básico para a fiel execução dos projetos 
e ações definidos e acordados com a sociedade via diag-
nóstico técnico-participativo que embasou os Planos Muni-
cipais, incluindo, até mesmo, a articulação com unidades 
complementares da Prefeitura e com instâncias e órgãos 
externos reguladores e financiadores do Sistema Municipal 
de Saneamento Básico;

II - exigir das unidades executoras o detalhamento das 
ações em atividades;

III - visitar e fiscalizar as obras relacionadas à execução 
dos Planos;

IV - acompanhar, monitorar e avaliar os projetos e ações 
executados por meio de reuniões bimestrais com os res-
ponsáveis pelos programas e ações nas unidades de exe-
cução, sem prejuízo da convocação de reuniões extraordi-
nárias sempre que se fizer necessário;

V - aplicar os instrumentos e mecanismos de controle, 
acompanhamento, monitoramento e avaliação dos Planos 
Municipais de Saneamento Básico e de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos em conformidade com o que dispõem 
o Anexo Único;

VI - elaborar relatórios de acompanhamento, monitora-
mento e avaliação dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, utili-
zando-se dos indicadores detalhados no Anexo Único para 
este mister;
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VII - manter informações atualizadas sobre a execução de 
cada projeto e ação, bem como dos resultados alcançados 
pelos Planos Municipais de Saneamento Básico e de Ges-
tão Integrada de Resíduos Sólidos;

VIII - solicitar informações adicionais que possam ser 
necessárias ao processo de acompanhamento, monitora-
mento e avaliação dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

Seção V
Da Comissão Permanente de Acompanhamento e 

Avaliação

Art. 16. Fica criada a Comissão Permanente de Acompa-
nhamento e Avaliação dos Planos Municipais de Sanea-
mento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 
órgão colegiado deliberativo, regulador e fiscalizador, de 
nível estratégico superior do Sistema Municipal de Sanea-
mento Básico, ativo junto à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, cuja composição será formada pelos membros 
do Conselho Municipal de Meio Ambiente, garantida a par-
ticipação popular por meio dos conselheiros representan-
tes da sociedade civil organizada do Município.

Art. 17. Compete ao Conselho Municipal de Meio Ambien-
te, na qualidade de Estrutura de Acompanhamento e Con-
trole Social do Plano Municipal de Saneamento Básico:

I - realizar reuniões anualmente, de preferência antece-
dendo a reunião do Plano Plurianual e do orçamento mu-
nicipal;

II - formar a Comissão Permanente de Acompanhamento 
e Avaliação dos Planos Municipais de Saneamento Básico e 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

Art. 18. A Comissão Permanente de Acompanhamento e 
Avaliação terá a função de realizar o acompanhamento, 
a avaliação e o controle social dos Planos Municipais de 
Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos.

Art. 19. São atribuições da Comissão Permanente de 
Acompanhamento e Avaliação dos Planos Municipais de 
Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos:

I - avaliar a execução das ações e projetos estabelecidos 
nos Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos;

II - avaliar as metas e resultados alcançados pelos Planos 
Municipais de Saneamento Básico e de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos;

III - propor novas demandas, ações emergenciais e dire-
cionamento dos Planos Municipais de Saneamento Básico 
e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

IV - elaborar cartas e moções que considerar 
necessárias;

V - convocar atualizações dos Planos Municipais de Sanea-
mento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos a 
cada 4 (quatro) anos;

VI - solicitar informações que possam ser necessárias ao 
processo de acompanhamento, monitoramento, avaliação 
e controle social dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Art. 20. A Comissão Permanente de Acompanhamento e 
Avaliação dos Planos Municipais de Saneamento Básico e 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverá apresen-
tar relatórios semestrais indicando o estágio dos progra-
mas e ações, os resultados alcançados e as dificuldades 
identificadas na execução do Plano, com vistas a prestar 
contas à sociedade acerca das demandas apresentadas 
pela população nos diagnósticos participativos e dos com-
promissos pactuados no Plano.

Art. 21. A Comissão Permanente de Acompanhamento e 
Avaliação dos Planos Municipais de Saneamento Básico 
e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos poderá, ain-
da, convocar, por meio do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, audiências públicas para prestar contas di-
retamente à sociedade, bem como para a realização de 
consulta pública para fins de atualização dos Planos, que 
deverá ser realizada a cada 4 (quatro) anos.

CAPÍTULO III
Das disposições finais e transitórias

Art. 22. O poder público, o setor empresarial e a coletivi-
dade são responsáveis pela efetividade das ações volta-
das para assegurar a observância da Política Municipal de 
Saneamento Básico e das diretrizes e demais determina-
ções estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento.

Art. 23. O Anexo Único contendo o teor do Plano Municipal 
de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos é parte integrante desta Lei.

Art. 24. O Plano Municipal de Saneamento Básico e de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será renovado pe-
riodicamente e tem vigência até o ano de 2025.

Art. 25. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar as 
dotações orçamentárias necessárias para cumprimento do 
disposto nesta Lei.

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

São Domingos do Norte - ES, 21 de dezembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMEN-
TO BÁSICO E DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS
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LEI 850
Publicação Nº 68599

LEI Nº 850, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento 
aos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, o Conselho Tutelar e o Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, e dá outras 
Providências.

O Prefeito Municipal de São Domingos do Norte, Es-
tado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Munici-
pal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a Política Municipal de Atendi-
mento aos Direitos da Criança e do Adolescente e estabe-
lece normas gerais para a sua adequada aplicação.

Art. 2º O atendimento dos direitos da criança e do adoles-
cente, no âmbito do Município de São Domingos do Norte, 
far-se-á através de:

I - Políticas sociais básicas de educação, saúde, esporte, 
cultura, lazer, profissionalização e outras, que primarão 
pela dignidade no tratamento dos direitos da criança e do 
adolescente e pelo respeito à convivência familiar e comu-
nitária;

II - Políticas e programas de assistência social em caráter 
supletivo para aqueles que dela necessitem;

III - Serviços especiais nos termos desta Lei.

Parágrafo único. O Município poderá celebrar convênios no 
âmbito Municipal, Estadual, Federal e Internacional, com 
Organizações Governamentais e não Governamentais, 
para o cumprimento do disposto nesta lei, visando em es-
pecial o atendimento regionalizado da criança e do adoles-
cente, de acordo com os arts. 86 a 88 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 – ECA.

Art. 3º O Município destinará prioritariamente recursos e 
espaços públicos para o atendimento voltado à criança e 
ao adolescente.

Art. 4º São órgãos Municipais da política de atendimento 
dos Direitos da Criança e do Adolescente:

I - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CMDCA;

II - O Conselho Tutelar – C T.

Art. 5º O município, ouvido o Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente, poderá criar os pro-
gramas e serviços a que aludem os incisos II e III do Art. 
2º, instituindo e mantendo entidades governamentais de 
atendimento.

Parágrafo único. É vedada à criação de programas de ca-
ráter compensatório, na ausência ou insuficiência de polí-
ticas sociais básicas no município, sem a prévia audiência 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente.

Art. 6º Os programas são classificados como de proteção e 
sócioeducativos que destinar-se-ão a(ao):

I - orientação e apoio sócio-familiar;

II - apoio sócioeducativo em meio aberto;

III - prestação de serviços à comunidade;

IV - liberdade assistida.

CAPITULO II

DA CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DI-
REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Seção I
Da criação e natureza do Conselho

Art. 7º Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA), órgão permanente, 
deliberativo e controlador das ações em todos os níveis da 
política de atendimento à criança e ao adolescente, obser-
vadas à composição paritária de seus membros, por meio 
de organizações representativas, nos termos do Art. 88, 
inciso II da Lei nº 8.069 de 1990.

Art. 8º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, responde pela implementação da prioridade 
absoluta e a promoção dos direitos e defesa da criança e 
do adolescente, levando em consideração as peculiarida-
des do município.

Art. 9º A função de membro do Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente será gratuita e constitui 
serviço público relevante, podendo em caso de represen-
tação fora do município receber diárias nos termos da Lei 
Municipal nº 668, de 17 de outubro de 2011.

Art. 10. Cabe à administração pública municipal fornecer 
recursos humanos e estrutura técnica, administrativa e 
institucional necessários ao adequado e ininterrupto fun-
cionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente, devendo para tanto instituir dotação 
orçamentária específica sem ônus para o Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.
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Seção II

Da composição do Conselho

Art. 11. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente será composto por 10 (dez) membros titulares 
e 10 (dez) membros suplentes assegurada à participação 
popular, sendo 05 (cinco) membros natos, representan-
tes de órgãos governamentais do município e 05 (cinco) 
membros eleitos representantes de entidades organizadas 
da sociedade civil.

Art. 12. São membros natos do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, indicados pelo Poder 
Executivo:

I - Um representante da Secretaria Municipal de Saúde;

II - Um representante da Secretaria Municipal de Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social;

III - Um representante da Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura;

IV - Um representante da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Finanças;

V - Um representante do Gabinete do Prefeito Municipal.

Art. 13. Para integrar o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente é exigida idoneidade moral 
do candidato, mediante certidões negativas da Polícia Civil 
estadual, Polícia Federal, Justiça Estadual e Justiça Fede-
ral.

Art. 14. O processo de escolha dos representantes da so-
ciedade civil junto ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente proceder-se-á da seguinte for-
ma:

I - Convocação do processo de escolha pelo conselho em 
até 60 (sessenta) dias antes de término do mandato;

II - Designação de uma comissão eleitoral composta por 
conselheiros representantes da sociedade civil para orga-
nizar e realizar o processo eleitoral, contando com o apoio 
do Poder Público, que cederá pessoal e material no intuito 
de promover a eleição;

III - O processo de escolha dar-se-á exclusivamente atra-
vés de assembleia específica, devendo ser convidado 
membro do Ministério Público para acompanhá-lo;

IV - O mandato no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente pertencerá à organização da so-
ciedade civil eleita, que indicará um de seus membros para 
atuar como seu representante;

V - A eventual substituição dos representantes das organi-
zações da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente deverá ser previamente 
comunicada e justificada, não podendo prejudicar as ativi-
dades do Conselho;

VI - A eleição se fará mediante votação secreta por um 
único representante de cada uma das entidades que este-
jam regulamente constituídas.

Art. 15. É vedada a indicação de nomes ou qualquer ou-
tra forma de ingerência do Poder Público sobre o processo 
de escolha dos representantes da sociedade civil junto ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, ressalvado o exposto no inciso II do art. 14 desta 
Lei.

Art. 16. O mandato dos representantes da sociedade civil 
junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente será de 02 (dois) anos.

Art. 17. As entidades, em caso de impedimento, serão 
substituídas pelas suplentes, eleitas na mesma oportuni-
dade, na forma desta lei.

Art. 18. Eleitos os representantes das entidades organiza-
das da sociedade civil, serão nomeados e tomarão posse 
em conjunto com os representantes dos Órgãos governa-
mentais, em dia e hora fixados pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente que está saindo 
do mandato, não podendo ultrapassar quinze dias da data 
de nomeação.

Art. 19. Às entidades organizadas da sociedade civil eleitas 
para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente só será permitida a recondução mediante 
novo processo de escolha, vedada a recondução automá-
tica.

Seção III

Da competência do Conselho Municipal

Art. 20. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, conforme a Legislação Federal:

I - Formular a política municipal dos direitos das Crianças 
e do Adolescente, fixando prioridades para a consecução 
de ações, bem como a captação e recursos necessários a 
sua realização;

II - Zelar pela execução da política referida no inciso an-
terior, atendidas as peculiaridades das crianças e adoles-
centes, de suas famílias, de seus grupos de vizinhos e dos 
bairros em que se localizem;

III - Formular prioridades a serem incluídas no planeja-
mento do município, em tudo o que se refira ou possa 
afetar as condições de vida da criança e do adolescente;
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IV - Elaborar, votar e reformar seu regimento interno;

V - Opinar no planejamento e na elaboração da proposta 
das Leis Orçamentárias Anuais, no que se refira ao aten-
dimento das políticas sociais básicas relativas à criança e 
ao adolescente;

VI - Estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização 
de tudo quanto se execute no município afeto as suas de-
liberações;

VII - Registrar e atualizar periodicamente o cadastro dos 
Órgãos Governamentais e entidades organizadas da so-
ciedade civil de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente, que mantenham programas de:

a) orientação e apoio sócio-familiar;

b) apoio sócio-educativo em meio aberto;

c) colocação familiar;

d) acolhimento institucional;

e) prestação de serviços à comunidade;

f) liberdade assistida;

g) semiliberdade;

h) internação.

VIII - Fixar normas e publicar o edital do processo de es-
colha dos membros do Conselho Tutelar, com antecedência 
de no mínimo 06 (seis) meses a contar do dia estabelecido 
para a eleição, observadas as resoluções do Conselho Na-
cional dos Direitos da Criança e do Adolescente, resoluções 
do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente do Espírito Santo, e esta Lei, conferindo ampla 
publicidade ao pleito no Diário Oficial do Município, por 03 
(três) dias consecutivos, ou meio equivalente, nos sítios 
eletrônicos oficiais, nos meios de comunicação locais, afi-
xação em locais de amplo acesso ao público, entre outros;

IX - Providenciar a prova eliminatória para os candidatos a 
membros do Conselho Tutelar;

X - Dar posse aos membros eleitos para o Conselho Tute-
lar, declarar a vacância dos respectivos cargos e convocar 
suplentes para cumprimento do restante do mandato;

XI - Estabelecer os locais de instalações para o Conselho 
Tutelar, observando o disposto na lei federal nº 8.069, de 
1990 e nesta lei;

XII - Propor modificações das Secretarias e Órgãos da Ad-
ministração ligados à promoção, proteção e defesa dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente;

XIII - Opinar sobre a destinação de recursos e espaços pú-
blicos para programações culturais, desportivas e de lazer 
voltadas para infância e juventude;

XIV - Gerir o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
(FIA);

XV - Alocar recursos do FIA, aos projetos e programas dos 
órgãos governamentais e entidades organizadas da socie-
dade civil, mediante aprovação de projetos submetidos à 
apreciação do pleno;

XVI - Fixar critérios de utilização, através de planos de 
aplicação, das doações subsidiadas e demais receitas, apli-
cando necessariamente percentuais para o incentivo ao 
acolhimento sob forma de guarda, de crianças ou adoles-
centes através de famílias acolhedoras;

XVII - Realizar campanhas de captação de recursos para o 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente;

XVIII - Realizar a Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente conforme orientação do Conse-
lho Estadual e Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente;

XIX - Autorizar a apuração de denúncias através de sindi-
cância e/ou de processo administrativo disciplinar contra 
membros do Conselho Tutelar;

XX – Informar e motivar a comunidade através dos di-
ferentes órgãos de comunicação e outros meios, sobre a 
situação social, econômica, política, cultural da criança e 
adolescente no município.

§ 1° O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente deverá reunir-se, no mínimo, uma vez ao 
mês.

§ 2° As resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente deverão ser editadas seguindo-
se o padrão instituído pela Lei Complementar nº 95 de 26 
de fevereiro de 1998 e publicadas no Diário Oficial do Mu-
nicípio, seguindo a ordem de numeração contínua.

CAPITULO III

DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE

Seção I

Da criação, constituição e natureza do Fundo Muni-
cipal da Criança e do Adolescente
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Art. 21. Fica criado o Fundo Municipal da Criança e do Ado-
lescente – FIA, constituído pelas receitas estabelecidas na 
Lei Federal nº 8.069 de 1990, nesta lei e nas resoluções do 
CONANDA, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente:

I - Deliberar acerca da captação e aplicação de recursos a 
serem utilizados;

II - Fixar as resoluções para a administração do Fundo.

Seção II

Da competência da gestão do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente

Art. 22. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, em relação ao Fundo Municipal 
da Criança e do Adolescente (FIA), sem prejuízo das de-
mais atribuições:

I - Elaborar e deliberar sobre a política de promoção, pro-
teção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente no seu âmbito de ação;

II - Promover a realização periódica de diagnósticos relati-
vos à situação da infância e da adolescência bem como do 
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente no âmbito de sua competência;

III - Elaborar planos de ação anuais ou plurianuais, con-
tendo os programas a serem implementados no âmbito da 
política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente, e as respectivas me-
tas, considerando os resultados dos diagnósticos realiza-
dos e observando os prazos legais do ciclo orçamentário;

IV - Elaborar anualmente o plano de aplicação dos recur-
sos do Fundo, considerando as metas estabelecidas para 
o período, encaminhando-o ao Poder Executivo até o dia 
30 de agosto de cada ano para execução no exercício sub-
sequente;

V - Elaborar editais fixando os procedimentos e critérios 
para a aprovação de projetos a serem financiados com re-
cursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, em consonância com o estabelecido no plano 
de aplicação e obediência aos princípios de legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

VI - Publicizar os projetos selecionados com base nos edi-
tais a serem financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente;

VII - Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente (FIA), por inter-
médio de balancetes quadrimestrais, relatório financeiro 
e o balanço anual do fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, sem prejuízo de outras formas, garantindo a 

devida publicidade dessas informações, em sintonia com o 
disposto em legislação específica;

VIII - Monitorar e fiscalizar os programas, projetos e ações 
financiadas com os recursos do Fundo, segundo critérios 
e meios definidos pelo próprio Conselho, bem como soli-
citar aos responsáveis, a qualquer tempo, as informações 
necessárias ao acompanhamento e à avaliação das ativi-
dades apoiadas pelo Fundo Municipal da Criança e do Ado-
lescente;

IX - Desenvolver atividades relacionadas à ampliação da 
captação de recursos para o Fundo;

X - Mobilizar a sociedade para participar no processo de 
elaboração e implementação da política de promoção, pro-
teção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente, bem como na fiscalização da aplicação dos 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

XI - Analisar e apresentar proposta de alteração ao Regi-
mento Interno do Conselho Tutelar nos termos do art. 38 
desta Lei.

Parágrafo único. Para o desempenho de suas atribuições, 
o Poder Executivo Municipal deverá garantir ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o sufi-
ciente e necessário suporte organizacional, estrutura físi-
ca, recursos humanos e financeiros.

Seção III

Da administração do Fundo Municipal da Criança e 
do Adolescente

Art. 23. O Fundo da Criança e do Adolescente fica vincu-
lado administrativa e operacionalmente à Secretaria Mu-
nicipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.

Art. 24. Compete à administração do Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente nos termos da resolução do CM-
DCA:

I - Contabilizar os recursos orçamentários próprios do Mu-
nicípio ou a ele destinados em benefício da criança e do 
adolescente pelo Estado, União e particulares, através de 
convênios ou doações ao fundo;

II - Manter o controle funcional das aplicações financeiras 
dos recursos do Fundo;

III - Liberar recursos a serem aplicados em benefício de 
crianças e adolescentes, de acordo com as normativas do 
CONANDA, e desta lei;

IV - Administrar recursos específicos para os programas 
de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente;
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V - Destinar recursos para formação continuada dos mem-
bros do Conselho Tutelar e membros do Conselho Munici-
pal de Direitos da Criança e do Adolescente;

VI - Autorizar a liberação de recursos do FIA para fins de 
capacitação continuada dos membros do Conselho Tutelar 
em seminários, cursos, palestras e oficinas.

Art. 25. O titular da gestão do fundo deverá submeter ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente:

I - O plano de aplicação dos recursos disponíveis do Fundo 
Municipal, em consonância com a Lei de diretrizes orça-
mentárias e com a Lei orçamentária do Município;

II - As demonstrações bimestrais das receitas e despesa 
do fundo, acompanhadas da análise e da avaliação da si-
tuação econômico-financeiro e sua execução orçamentá-
ria.

Art. 26. São atribuições do gestor do Fundo Municipal:

I - Coordenar a execução do Plano Anual de Aplicação dos 
recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, elaborado e aprovado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente;

II - Executar e acompanhar o ingresso de receitas e o pa-
gamento das despesas do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente;

III - Emitir empenhos, cheques e ordens de pagamento 
das despesas do Fundo dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, caso o FIA seja constituído na forma de unidade 
gestora autônoma;

IV - Fornecer o comprovante de doação/destinação ao 
contribuinte, contendo a identificação do órgão do Poder 
Executivo, endereço e número de inscrição no CNPJ no 
cabeçalho e, no corpo, o número de ordem, nome comple-
to do doador/destinador, CPF/CNPJ, endereço, identidade, 
valor efetivamente recebido, local e data, devidamente fir-
mado em conjunto com o Presidente do Conselho, para dar 
a quitação da operação;

V - Encaminhar à Secretaria da Receita Federal a Declara-
ção de Benefícios Fiscais (DBF), por intermédio da Inter-
net, até o último dia útil do mês de março, em relação ao 
ano calendário anterior;

VI - Comunicar obrigatoriamente aos contribuintes, até o 
último dia útil do mês de fevereiro a efetiva apresentação 
da Declaração de Benefícios Fiscais (DBF), da qual conste, 
obrigatoriamente, o nome ou razão social, CPF do contri-
buinte ou CNPJ, data e valor destinado;

VII - Apresentar, bimestralmente ou quando solicitada pelo 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, a aná-
lise e avaliação da situação econômico-financeira do Fundo 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de ba-
lancetes e relatórios de gestão;

VIII - Manter arquivados, pelo prazo previsto em lei, os 
documentos comprobatórios da movimentação das recei-
tas e despesas do Fundo, para fins de acompanhamento e 
fiscalização;

IX - Observar, quando do desempenho de suas atribuições, 
o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adoles-
cente, conforme disposto no art. 4°, caput e parágrafo úni-
co, alínea “b”, da Lei n° 8.069 de 1990 e art. 227, caput, 
da Constituição da República;

X - Manter os controles necessários dos recursos dos con-
tratos e convênios de execução e projetos firmados com 
instituições particulares;

XI - Manter solidariamente com o Tesoureiro do Município 
os cheques, ordens bancárias ou de crédito, necessários a 
movimentação dos recursos do fundo;

XII - Empenhar as despesas autorizadas e encaminhar a 
área contábil os documentos a serem registrados em ba-
lancete mensal, caso o FIA seja constituído na forma de 
unidade gestora autônoma.

Parágrafo único. Deverá ser emitido um comprovante para 
cada doador, mediante a apresentação de documento que 
comprove o depósito bancário em favor do Fundo, ou de 
documentação de propriedade, hábil e idônea, em se tra-
tando de doação de bens.

Seção IV

Dos recursos do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente

Art. 27. O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
tem como receitas:

I - Dotações consignadas anualmente no orçamento Muni-
cipal e as verbas adicionais que a lei possa estabelecer no 
decurso do período;

II - Recursos públicos que lhes forem destinados e con-
signados no Orçamento Municipal no montante de 0,20% 
(vinte décimos percentuais) de recursos não vinculados, 
inclusive mediante transferências do tipo “fundo a fundo” 
entre as três esferas de governo, desde que previsto na 
legislação específica;

III - Dotações, auxílios, contribuições, subvenções, trans-
ferências e legados de entidades nacionais e internacio-
nais, governamentais e entidades organizadas da socie-
dade civil;
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IV - Contribuições de governos estrangeiros e de organis-
mos internacionais multilaterais;

V - Doações de pessoas físicas e jurídicas sejam elas de 
bens materiais, imóveis ou recursos financeiros;

VI - Resultado de aplicações no mercado financeiro, obser-
vada a legislação pertinente;

VII - Projetos de aplicações e recursos disponíveis e de 
venda de matérias, publicações e eventos;

VIII - Recursos provenientes de multas, concursos de 
prognósticos, dentre outros que lhe forem destinados de 
acordo com a Lei Federal nº 8.069 de 1990.

IX - Destinações de receitas dedutíveis do Imposto de 
Renda, com incentivos fiscais, nos termos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e demais legislações pertinentes.

§1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas 
obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e manti-
da em agência de instituição financeira oficial.

§2º A aplicação dos recursos de natureza financeira de-
penderá da existência de disponibilidade em função do 
cumprimento de programação.

Art. 28. Os recursos consignados no orçamento do Municí-
pio devem compor o orçamento do respectivo Fundo Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de forma 
a garantir a execução dos planos de ação elaborados pelo 
CMDCA.

Art. 29. A definição quanto à utilização dos recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
deve competir única e exclusivamente ao Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 30. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente deverá fixar percentual de retenção dos 
recursos captados, em cada chancela, de no mínimo 20% 
(vinte) por cento ao Fundo Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente.

Art. 31. O tempo de duração entre a aprovação do proje-
to e a captação dos recursos não deverá ser superior a 2 
(dois) anos.

Art. 32. O nome do doador ao Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente só poderá ser divulgado me-
diante sua autorização expressa, respeitado o que dispõe 
o Código Tributário Nacional.

CAPITULO IV

DO CONSELHO TUTELAR

Seção I

Da criação, natureza e organização do Conselho Tu-
telar.

Art. 33. Fica criado o Conselho Tutelar, órgão permanente 
e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade 
de zelar pelo cumprimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente como definidos em Lei Federal e nesta lei.

Art. 34. A organização do Conselho Tutelar obedecerá aos 
seguintes critérios:

I - Instalação prioritária em área de fácil acessibilidade 
para a população do município;

II - Funcionamento ininterrupto, inclusive nos finais de se-
mana e feriados, conforme o regimento interno do Conse-
lho Tutelar.

Art. 35. O quadro técnico administrativo necessário ao 
funcionamento do Conselho Tutelar será integrado por ser-
vidores públicos municipais, por requisição do Conselho 
Tutelar, preferencialmente os que possuírem experiência e 
aptidão no trato com Crianças e Adolescentes.

Art. 36. Em caso de necessidade de serviços especializa-
dos, o Conselho Tutelar poderá solicitar servidores munici-
pais de outros órgãos públicos de acordo com a disponibi-
lidade dos seus Órgãos de origem.

Art. 37. A utilização de consultorias, assessoria ou perícia 
desenvolvida por particulares só poderá ocorrer median-
te aprovação do colegiado, no caso de impossibilidade da 
realização desses serviços por entidades públicas.

Art. 38. Compete ao Conselho Tutelar, além do definido em 
legislação Federal:

I - Elaborar a sua proposta orçamentária, encaminhando 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente e ao Poder Executivo;

II - Providenciar e articular apoio, quando necessário ao 
Funcionamento do Conselho Tutelar;

III - Acompanhar junto às autoridades o ajuste de meca-
nismos de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

IV - Elaborar o seu Regimento Interno observado os parâ-
metros, normas definidas pela Lei nº 8.069, de 1990 e por 
esta lei, e pelas resoluções do CONANDA.

§1º A proposta do Regimento Interno deverá ser encami-
nhada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente para apreciação, sendo lhe facultado, o envio 
de propostas de alteração.
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§2º Aprovado o Regimento Interno do Conselho Tutelar, 
este será publicado no Diário Oficial e afixado em local vi-
sível na sede do órgão e encaminhado aos Órgãos da área 
da infância e juventude existentes no município de São 
Domingos do Norte.

Seção II

Do Processo de Escolha dos Membros do Conselho 
Tutelar

Art. 39. O processo de escolha dos membros do Conselho 
Tutelar deverá observar as seguintes diretrizes:

I - Processo de escolha mediante sufrágio universal e di-
reto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do mu-
nicípio de São Domingos do Norte, realizado em data uni-
ficada em todo território nacional, a cada quatro anos, no 
primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente 
ao da eleição para Presidência da República, sob a respon-
sabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, com participação dos Poderes Executivo e 
Legislativo Municipais, na medida de suas competências;

II - candidatura individual, não sendo admitida a compo-
sição de chapas;

III - fiscalização pelo Ministério Público Estadual;

IV - a posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 
de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha.

Art. 40. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente deve publicar o edital do processo de escolha 
dos membros do Conselho Tutelar, com antecedência de 
no mínimo 06 (seis) meses antes do dia do certame des-
crito no art. 39, I, desta Lei, observadas as resoluções do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te, resoluções do Conselho Estadual dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente do Espírito Santo e esta Lei, referente 
ao Conselho Tutelar.

§1° O edital do processo de escolha deverá prever, entre 
outras disposições:

a) o calendário com as datas e os prazos para registro 
de candidaturas, impugnações, recursos e outras fases do 
certame;

b) a documentação a ser exigida dos candidatos, como 
forma de comprovar o preenchimento dos requisitos no 
art. 41 desta Lei;

c) as regras de divulgação do processo de escolha, conten-
do as condutas permitidas e vedadas aos candidatos, com 
as respectivas sanções previstas nesta Lei;

d) criação e composição de comissão especial encarrega-

da de realizar o processo de escolha, a qual deverá ser 
constituída por composição paritária entre conselheiros re-
presentantes do governo e da sociedade civil, observados 
impedimentos legais relativos a grau de parentesco para 
servir no mesmo Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e demais órgãos pú-
blicos, conforme exposto no art. 69 desta Lei;

e) formação dos candidatos escolhidos como titulares e 
dos 5 (cinco) primeiros candidatos suplentes, em até 01 
(um) mês após a posse, constando os seguintes temas: le-
gislação básica relacionada à área da infância e da juven-
tude (Constituição da República, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Resoluções dos Conselhos de Direito, entre 
outras) e conhecimento da realidade municipal;

f) adoção de outros critérios, observadas as resoluções do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te, resoluções do Conselho Estadual dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente do Espírito Santo, a Lei Federal n.º 
8.069, de 1990 e esta Lei.

§2° A composição, assim como as atribuições da comissão 
referida na alínea “d”, do §1° deste artigo, devem constar 
na resolução regulamentadora do processo de escolha.

§3º A comissão especial encarregada de realizar o 
processo de escolha deverá analisar os pedidos de registro 
de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos 
pretendentes inscritos, facultando a qualquer cidadão 
impugnar, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 
publicação, candidatos que não atendam os requisitos 
exigidos, indicando os elementos probatórios.

§4º Diante da impugnação de candidatos ao Conselho 
Tutelar em razão do não preenchimento dos requisitos 
legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas, cabe 
à comissão especial eleitoral:

I - notificar os candidatos, concedendo-lhes prazo para 
apresentação de defesa; e

II - realizar reunião para decidir acerca da impugnação da 
candidatura, podendo, se necessário, ouvir testemunhas 
eventualmente arroladas, determinar a juntada de docu-
mentos e a realização de outras diligências.

§5º Das decisões da comissão especial eleitoral caberá 
recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter 
extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.

§6º Esgotada a fase recursal, a comissão especial 
encarregada de realizar o processo de escolha fará 
publicar a relação dos candidatos habilitados, com cópia 
ao Ministério Público.

§7º Cabe ainda à comissão especial encarregada de 
realizar o processo de escolha:



23/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 663

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 113

I - realizar reunião destinada a dar conhecimento formal 
das regras do processo de escolha aos candidatos conside-
rados habilitados, que firmarão compromisso de respeitá-
-las, sob pena de imposição das sanções previstas no art. 
73, III desta Lei;

II - estimular e facilitar o encaminhamento de notificação 
de fatos que constituam violação das regras de divulgação 
do processo de escolha por parte dos candidatos ou à sua 
ordem;

III - analisar e decidir, em primeira instância administrati-
va, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorri-
dos no dia da votação;

IV - providenciar a confecção das cédulas, conforme mo-
delo a ser aprovado, se for o caso;

V - escolher e divulgar os locais do processo de escolha;

VI - selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públi-
cos municipais, os mesários e escrutinadores, bem como, 
seus respectivos suplentes, que serão previamente orien-
tados sobre como proceder no dia do processo de escolha, 
na forma da resolução regulamentadora do pleito;

VII - solicitar, junto ao comando da Polícia Militar, a desig-
nação de efetivo para garantir a ordem e segurança dos 
locais do processo de escolha e apuração;

VIII - divulgar, imediatamente após a apuração, o resulta-
do oficial do processo de escolha;

IX - resolver os casos omissos.

§8º O Ministério Público será notificado, com a 
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, de 
todas as reuniões deliberativas a serem realizadas pela 
comissão especial encarregada de realizar o processo de 
escolha e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, bem como de todas as decisões nelas 
proferidas e de todos os incidentes verificados.

Art. 41. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar 
serão exigidos seguintes requisitos:

I - reconhecida idoneidade moral, atestada por (02) duas 
pessoas alistadas eleitoralmente no município ou área de 
jurisdição do respectivo Conselho Tutelar, observados im-
pedimentos legais relativos até o 3° (terceiro) grau civil na 
linha reta ou colateral;

II - idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos na data 
da inscrição de candidatura;

III - residir e ter domicílio eleitoral no município de, no 
mínimo, 02 (dois) anos, comprovadamente;

IV - possuir no mínimo escolaridade de ensino médio na 
data da inscrição da candidatura;

V - apresentação das certidões negativas da Secretaria de 
Segurança Pública, da Justiça Estadual e Justiça Federal;

VI - participação em curso de capacitação, de caráter não-
-eliminatório e realizado após o pleito;

VII - aprovação em processo avaliativo, por meio de apli-
cação de prova, de caráter eliminatório, com base no Es-
tatuto da Criança e do Adolescente e legislação municipal;

VIII - apresentação de declaração que tenha disponibilida-
de em exercer a função pública de Conselheiro Tutelar em 
caráter exclusivo, sob as penas das sanções legais.

Art. 42. A prova descrita no inciso VII do artigo anterior 
conterá 20 (vinte) questões objetivas, com pontuação má-
xima 20 (vinte) pontos, sendo aprovado o candidato que 
obtiver nota mínima de 10 (dez) pontos.

§1º A prova será formulada por uma comissão examina-
dora designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, facultando-lhes a contratação 
de pessoa jurídica, de ensino e pesquisa e/ou de reconhe-
cida atuação na área da infância e juventude, por meio de 
edital de chamada pública, para execução e aplicação dos 
certames, conforme disposição da Lei Federal nº 8.666 de 
21 de junho de 1993.

§2º Os critérios de avaliação e nível de exigência, bem 
como a relação de aprovados nos certames, deve constar 
em resolução própria do CMDCA, cabendo a este assegurar 
prazo para interposição de recurso junto à comissão 
especial eleitoral, respeitando-se os princípios da ampla 
defesa e do contraditório, do devido processo legal, e da 
publicidade, a partir da data da publicação dos resultados 
no Diário Oficial do Município, ou meio equivalente.

Art. 43. O processo de escolha para o Conselho Tutelar 
ocorrerá com o número mínimo de 10 (dez) pretendentes 
devidamente habilitados.

§1º Caso o número de pretendentes habilitados seja infe-
rior a 10 (dez), o Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente deverá suspender o trâmite do pro-
cesso de escolha e reabrir prazo por uma única vez para 
inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da data do 
certame do processo unificado especificado no art. 39 des-
ta Lei e da garantia de posse dos novos conselheiros ao 
término do mandato em curso.

§2º Caso não se atinja o número mínimo especificado 
no caput, realizar-se-á o certame com os números de 
inscrições que houver.

§3º Em qualquer caso, o Conselho Municipal dos Direi-
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tos da Criança e do Adolescente deverá envidar esforços 
para que o número de candidatos seja o maior possível, 
de modo a ampliar as opções de escolha pelos eleitores e 
obter um número maior de suplentes.

Art. 44. Os 5 (cinco) candidatos escolhidos serão nomea-
dos e empossados pelo Chefe do Poder Executivo Munici-
pal e os demais candidatos seguintes serão considerados 
suplentes, seguindo-se a ordem decrescente de votação.

§1º O mandato será de 4 (quatro) anos, permitida uma 
única recondução, mediante novo processo de escolha.

§2º O conselheiro tutelar titular que tiver exercido o cargo 
por período consecutivo superior a um mandato e meio 
não poderá participar do processo de escolha subsequen-
te.

Art. 45. No processo de escolha dos membros do Conselho 
Tutelar, será utilizada a lista de eleitores do município de 
São Domingos do Norte relativa à jurisdição do respectivo 
Conselho Tutelar, cujos votos, preferencialmente, devem 
ser colhidos em urnas eletrônicas, cabendo ao Poder Exe-
cutivo Municipal firmar convênio próprio com o Tribunal 
Regional Eleitoral para este fim.

Art. 46. Caberá, ainda, ao Poder Executivo Municipal e ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente o firmamento de cooperação e parceria com órgãos 
do Poder Público e instituições de iniciativa privada, quan-
do necessário, para melhor acompanhamento, apoio e fis-
calização do processo de escolha para o Conselho Tutelar 
local, bem como para apuração do descumprimento das 
normas de garantia dos direitos das crianças e adolescen-
tes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 e requisição de implementação desses 
atos normativos por meio de medidas administrativas e 
judiciais, se cabíveis.

Art. 47. No processo de escolha dos membros do Conselho 
Tutelar é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou 
entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer 
natureza, inclusive brindes de pequeno valor.

Art. 48. O Poder Executivo Municipal deverá garantir dota-
ções orçamentárias e financeiras próprias para a efetiva-
ção plena do processo de escolha ao Conselho Tutelar, sem 
ônus para o respectivo Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, garantindo o cumprimento das 
resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, resoluções do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Espírito Santo, da 
Lei Federal nº 8.069, de 1990, e desta Lei.

Seção III

Do Exercício da Função

Art. 49. O inicio do exercício da função dar-se-á mediante 
posse na mesma.

Art. 50. O Conselho Tutelar funcionará ininterruptamente, 
inclusive aos finais de semana e feriados.

Art. 51. O regimento interno definirá as escalas de serviço, 
as folgas compensatórias, os critérios para o regime de 
plantão e a jornada diária a que estão sujeitos os Conse-
lheiros Tutelares, de no mínimo 30 (trinta) horas sema-
nais.

Art. 52. Os Conselheiros perderão:

I - A remuneração do dia, se não comparecerem ao ser-
viço;

II - A parcela da remuneração diária, proporcional aos 
atrasos, ausências e saídas antecipadas, igual ou superior 
a trinta minutos.

Art. 53. O atendimento à população será feito individual-
mente por cada conselheiro, ad referendum do Conselho.

Art. 54. O Conselho designará sempre mais de um dos 
seus membros para cumprimento da atribuição, subme-
tendo seus relatórios, pareceres ou propostas à aprovação 
do colegiado, aos casos de:

I - Fiscalização de entidades;

II - Fiscalização de Órgãos públicos.

Art. 55. No atendimento à população, é vedado aos con-
selheiros:

I - Expor criança ou adolescente a risco ou a pressão física 
e psicológica;

II - Quebrar o sigilo dos casos;

III - Apresentar conduta incompatível com o exercício do 
cargo;

IV - Receber ou exigir honorários, custas ou quaisquer ou-
tras vantagens a título de remuneração pelo serviço pres-
tado à comunidade.

Art. 56. O Conselheiro eleito caso seja servidor público 
municipal, será colocado à disposição do Conselho Tutelar, 
podendo optar pelo vencimento do seu órgão de origem, 
ou do próprio Conselho Tutelar, pelo tempo que durar o 
exercício efetivo do mandato, contando esse tempo para 
todos os direitos legais, vedada qualquer forma de acumu-
lação da remuneração.

Art. 57. A função de membro do Conselho Tutelar exige 
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dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de 
qualquer outra atividade pública ou privada.

Seção IV

Dos Direitos e Vantagens

Art. 58. Os membros do Conselho Tutelar terão subsídio 
fixado em R$ 1.182,00 (mil e cento e oitenta e dois reais).

Parágrafo único. O reajuste do subsídio dos membros do 
Conselho Tutelar se fará na mesma época e pelo mesmo 
índice utilizado para reajustar os vencimentos dos servido-
res públicos municipais.

Art. 59. Os Conselheiros Tutelares no exercício efetivo de 
seus mandatos serão assegurados, ao efetivo exercício da 
função, os seguintes direitos:

I - Cobertura previdenciária;

II - Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 
(um terço) do valor da remuneração mensal;

III - Licença-maternidade;

IV - Licença-paternidade;

V - Gratificação natalina;

VI - Licença para tratamento de saúde;

VII - Licença para tratamento de saúde por acidente em 
serviço;

VIII - Licença para tratamento de saúde em pessoa da 
família;

IX - licença sem remuneração para concorrer a cargo ele-
tivo;

X - Diárias.

§1° O município deverá proceder ao desconto dos venci-
mentos dos Conselheiros Tutelares, e repassar ao INSS.

§2° O Conselheiro Tutelar fará jus a trinta dias de férias a 
cada período de doze meses de efetivo exercício da função.

§3° A remuneração de 1/3 (um terço) das férias será con-
cedida na data imediatamente anterior ao gozo das férias.

§4° A licença maternidade observará a legislação do INSS.

§5° A licença paternidade observará a legislação do INSS.

§6° A gratificação natalina deverá ser paga até o dia 20 
(vinte) de dezembro, correspondente a um duodécimo do 
subsídio devido por mês de serviço do ano corresponden-
te.

§7° A Licença para tratamento de saúde e para tratamento 
de saúde por acidente em serviço, será concedida após 
deferimento do pedido pelo INSS.

§8° Enquanto perdurar o afastamento previsto no pará-
grafo anterior, o Conselheiro Tutelar permanecerá afastado 
do cargo.

§9° A Licença para tratamento de saúde em pessoa da 
família, se dará por trinta dias com pagamento integral 
dos vencimentos pelo município e após este período será 
concedida licença sem vencimento, por mais dois meses, 
sem prorrogação.

§10° A Licença para tratamento de saúde em pessoa da 
família, caso seja necessário, será concedida uma única 
vez a cada doze meses.

§11° A Licença sem remuneração para concorrer a cargo 
eletivo será concedida na forma da legislação eleitoral, me-
diante requerimento do Conselheiro Tutelar, com a juntada 
da Certidão de Solicitação de Registro de Candidatura.

§12° As diárias serão concedidas aos Conselheiros Tutela-
res que saírem do município a serviço.

Art. 60. Todas as vantagens previstas no artigo anterior 
obedecerão estritamente os critérios para a sua concessão 
e gozo, de acordo com o Regime Jurídico Único do Municí-
pio de São Domingos do Norte no que for compatível.

Art. 61. O membro do Conselho Tutelar que se desvincular 
do mesmo, perceberá o abono de que trata o inciso V do 
Art. 59 proporcionalmente aos meses de exercício, calcu-
lado no mês do afastamento.

Parágrafo único. O abono não será considerado para cálcu-
lo de qualquer vantagem pecuária.

Seção V

Do Tempo de Serviço

Art. 62. O exercício efetivo da função pública do Conselhei-
ro Tutelar será considerado tempo de serviço público para 
os fins estabelecidos em lei.
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Art. 63. Caso o Conselheiro Tutelar seja servidor público 
municipal, seu tempo de serviço na função não será con-
tado para fins de promoção por merecimento.

Art. 64. A apuração do tempo de serviço será feita em 
dias, que serão convertidos em anos de trezentos e ses-
senta e cinco dias.

Seção VI

Dos Deveres

Art. 65. São deveres dos Conselheiros Tutelares:

I - Exercer com zelo as suas atribuições;

II - Observar as normas legais e regulamentares;

III - Atender com presteza ao público em geral e ao Poder 
Público prestando as informações requeridas, ressalvadas 
as protegidas por sigilo;

IV - Zelar pela economia do material e conservação do 
patrimônio público;

V - Manter conduta compatível com a natureza da função 
que desempenhar;

VI - Guardar sigilo sobre assuntos de que tomar conheci-
mento, exceto para atender a requerimento de autorida-
des competentes;

VII - Ser assíduo e pontual;

VIII - Tratar com urbanidade as pessoas;

IX - Encaminhar relatório semestralmente ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ao Minis-
tério Público e ao juiz da Vara da Infância e da Juventude, 
contendo a síntese dos dados referentes ao exercício de 
suas atribuições, bem como as demandas e deficiências na 
implementação das políticas públicas, de modo que sejam 
definidas estratégias e deliberadas providências necessá-
rias para solucionar os problemas existentes.

Art. 66. O Poder Público municipal fica obrigado a fornecer 
funcionários ou contratar assessoria particular para auxiliar 
o Conselho Tutelar na coleta, armazenamento e tabulação 
de dados para o encaminhamento das informações 
relativas às demandas e deficiências das políticas públicas 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e aos outros órgãos.

Seção VII

Das Proibições e Impedimentos

Art. 67. Ao Conselheiro Tutelar é proibido:

I - Ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante o ex-
pediente, salvo por necessidade do serviço ou emergência 
pessoal devidamente comprovada;

II - Recusar fé a documento público;

III - Opor resistência injustificada ao andamento do ser-
viço;

IV - Cometer e submeter à pessoa que não seja membro 
de Conselho Tutelar o desempenho de atribuições que não 
seja da responsabilidade da mesma;

V - Proceder de forma desidiosa;

VI - Exceder-se no exercício da função abusando de suas 
atribuições especificadas;

VII - Exercer qualquer outra atividade pública ou privada;

VIII - Valer-se da função para lograr proveito pessoal ou 
de outrem;

IX - Participar ou fazer propaganda político-partidário no 
exercício das suas atribuições ou durante o atendimento 
na sede do Conselho Tutelar;

X - Celebrar acordo para resolver conflito de interesse en-
volvendo crianças e adolescentes.

Art. 68. O exercício do cargo de Conselheiro Tutelar não 
pode ser acumulado com qualquer função pública ou pri-
vada, inclusive cargo de confiança da administração e car-
go público eletivo.

Art. 69. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tu-
telar, os cônjuges, companheiros, mesmo que em união 
homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o terceiro grau.

§1° Aplica-se o impedimento do Conselheiro Tutelar, na 
forma do caput deste artigo, em relação à autoridade ju-
diciária e ao representante do Ministério Público com atua-
ção na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na 
Comarca.

§2° O membro do Conselho Tutelar será declarado 
impedido de analisar o caso quando:

I - a situação atendida envolver cônjuge, companheiro, 
ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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II - for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer dos 
interessados;

III - algum dos interessados for credor ou devedor do 
membro do Conselho Tutelar, de seu cônjuge, companhei-
ro, ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

IV - tiver interesse na solução do caso em favor de um dos 
interessados.

§3º O membro do Conselho Tutelar também poderá 
declarar suspeição por motivo de foro íntimo.

§4º O interessado poderá requerer ao Colegiado o 
afastamento do membro do Conselho Tutelar que considere 
impedido, nas hipóteses previstas nesta Lei.

Seção VIII

Da vacância e da perda do mandato dos Conselhei-
ros

Art. 70. A vacância da função decorrerá de:

I - Renúncia;

II - Falecimento;

III - Aplicação de sanção administrativa de destituição da 
função;

IV - Condenação por sentença transitada em julgado pela 
prática de crime;

V - Posse em cargo, emprego, função pública ou emprego 
na iniciativa privada remunerada ou mandato eletivo par-
tidário;

VI - Decisão judicial que determine a destituição.

Art. 71. Os Conselheiros Tutelares serão substituídos pelos 
suplentes nos seguintes casos:

I - Vacância da função;

II - Licença ou suspensão do titular que exceder a trinta 
dias;

III - Férias do titular;

IV - Licença-maternidade;

V - Licença para tratamento de saúde;

VI - Licença para tratamento de saúde por acidente em 
serviço;

VII - Licença para tratamento de saúde em pessoa da fa-
mília;

VIII - Licença sem remuneração para concorrer a cargo 
eletivo.

Parágrafo único. O suplente, no efetivo exercício de função 
de Conselheiro Tutelar, perceberá subsidio proporcional ao 
exercício e terá os mesmos direitos, vantagens e deveres 
do titular.

Art. 72. Perderá o mandato o conselheiro que faltar injusti-
ficadamente a três sessões ordinárias do Conselho Tutelar 
consecutivas, ou cinco alternativas, no mesmo ano, desig-
nadas na forma do regimento interno, ou for condenado 
por sentença irrecorrível pela prática dolosa de crime ou 
contravenção penal.

§1° A perda do mandato será decretada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, depois 
do devido processo no qual se assegurem a ampla defesa 
e o contraditório.

§2° A comprovação dos fatos previstos no art. 67 desta 
Lei e que importam também na perda do mandato, se fará 
através de Sindicância ou Processo Administrativo Discipli-
nar instaurado de oficio pelo Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente, por requisição da autori-
dade Judiciária ou do Ministério Público, ou por solicitação 
formal de qualquer cidadão.

Seção IX

Das penalidades

Art. 73. São penalidades disciplinares aplicáveis aos mem-
bros do Conselho Tutelar:

I - advertência;

II - suspensão;

III - destituição da função pública do Conselheiro Tutelar.

Art. 74. Na aplicação das penalidades serão consideradas 
a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos 
que dela advirem para a sociedade ou serviços públicos, os 
antecedentes da função, bem como as circunstância agra-
vantes e atenuantes.

Art. 75. A advertência será aplicada por escrito nos casos 
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de violação das proibições constantes dos incisos I, II e III 
do art. 67 desta Lei, inobservância de dever funcional pre-
visto em lei, regulamento ou normas internas do conselho 
que não justifique imposição de penalidades mais grave.

Art. 76. A suspensão será aplicada em caso de reincidência 
das faltas puníveis com advertência e nas hipóteses pre-
vistas nos incisos IV e V do art. 67 desta Lei, não podendo 
exceder a trinta dias, implicando o não pagamento do sub-
sídio pelo prazo de sua duração.

Art. 77. O conselheiro será destituído da função quando:

I - Praticar crime contra a Administração Pública ou contra 
a criança e o adolescente;

II - Deixar de cumprir as obrigações contidas na lei federal 
nº 8.069 de 1990;

III - Causar ofensa física ou verbal em serviço, salvo em 
legitima defesa própria ou de outrem;

IV - Usar da função em beneficio próprio;

V - Romper sigilo em relação aos casos atendidos pelo 
Conselho Tutelar;

VI - Manter conduta incompatível com o cargo que ocupa 
ou exceder-se no exercício da função de modo a exorbitar 
a sua atribuição, abusando da autoridade que lhe foi con-
ferida;

VII - Recusar-se a prestar atendimento ou omitir-se a isso 
quanto ao exercício de suas atribuições como Conselheiro 
Tutelar;

VIII - Receber em razão ao cargo, valores que não corres-
pondem a sua remuneração;

IX - For condenado por sentença transitada em julgado 
pela prática de crime ou contravenção penal;

X - Exercer cargo, emprego, função pública ou privada re-
munerada;

Parágrafo único. Verificando as hipóteses previstas no art. 
70, o Conselho Municipal dos Direitos, declarará a vacân-
cia do cargo de Conselheiro Tutelar, dando posse imediata-
mente ao primeiro suplente assim como outras previdên-
cias que julgar necessárias.

Seção X

Do Processo Administrativo Disciplinar

Art. 78. O membro do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente que tiver ciência de irregularida-
de no Conselho Tutelar é obrigado a tomar as providencias 
necessárias para a sua imediata apuração, mediante sindi-
cância e/ou processo administrativo disciplinar, assegura-
dos ao acusado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo único. Na sindicância e no processo adminis-
trativo disciplinar aplica-se no que for omissa esta Lei o 
exposto na Lei Municipal nº 210, de 03 de novembro de 
1999.

Art. 79. Para apuração de denúncia/representação contra 
membro do Conselho Tutelar serão feitos os procedimen-
tos abaixo:

I - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente baixará resolução autorizando a abertura de Sin-
dicância e o Prefeito Municipal baixará portaria designando 
no mínimo três funcionários públicos efetivos para compo-
rem a sindicância;

II - A Comissão Sindicante apresentará seu parecer ao 
pleno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente para ser aprovado ou não;

III - Da sindicância, que não excederá o prazo de trinta 
dias, poderá resultar:

a) o arquivamento da denúncia/representação;

b) a instauração do Processo Administrativo Disciplinar.

IV - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente aprovando o Processo Administrativo Discipli-
nar baixará resolução e o Prefeito Municipal baixará porta-
ria designando no mínimo três funcionários efetivos para 
comporem o Processo Administrativo Disciplinar;

V - A Comissão do Processo Administrativo Disciplinar 
apresentará seu parecer ao pleno do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente para ser aprova-
do ou não;

VI - Do Processo Administrativo Disciplinar, que não exce-
derá o prazo de noventa dias, poderá resultar:

a) o arquivamento da denúncia/representação;

b) advertência;

c) suspensão;

d) destituição da função pública de Conselheiro Tutelar.
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VII - Como medida cautelar e afim de que o Conselhei-
ro Tutelar não venha a interferir na apuração dos fatos, 
poderá Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente determinar o seu afastamento do exercício 
da função, pelo prazo que durar o Processo Administrati-
vo Disciplinar, sem prejuízo da remuneração e convocar o 
suplente.

Art. 80. O Membro do Conselho Tutelar que for destituído 
da Função Pública de Conselheiro Tutelar, não poderá exer-
cer cargo público municipal por um período de cinco anos.

CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 81. Os recursos necessários ao funcionamento e a 
manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente e do Conselho Tutelar deverá constar 
no orçamento da Secretaria Municipal de Trabalho, Assis-
tência e Desenvolvimento Social ficando o Poder Executivo 
autorizado a proceder todos os ajustes orçamentários ne-
cessários ao cumprimento das despesas.

Art. 82. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente elaborará um plano de Formação anual 
para os operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do município de São Domingos 
do Norte sobre a política voltada à criança e ao adoles-
cente.

Art. 83. Os membros do Conselho Tutelar, após serem elei-
tos, terão formação mínima de 40 (quarenta) horas, sobre 
as suas atribuições, sob a responsabilidade do CMDCA.

Art. 84. O exercício da função do Conselheiro Tutelar é 
serviço público relevante e estabelecerá presunção de ido-
neidade moral.

Art. 85. Aplica-se no que for omissa esta Lei, a Resolução 
nº 170, de 10 de dezembro de 2014 do CONANDA ou outra 
que vier a substituí-la.

Art. 86. Os atuais Conselheiros Tutelares titulares que se 
encontrem com dois mandatos contínuos não poderão 
acumular um terceiro mandato consecutivo.

Art. 87. Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando convalidados todos os atos executados para 
abertura do processo eletivo previsto nesta Lei, desde que 
em conformidade com o aqui previsto.

Art. 88. Ficam revogadas as Leis nº 178, de 03 de julho de 
1998, 288, de 10 de junho 2002, 500, de 20 de novembro 
de 2007, 770, de 17 de março de 2014 e o art. 2° da Lei 
Municipal nº 535, de 04 de julho de 2008.

São Domingos do Norte – ES, 21 de dezembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

LEI 851
Publicação Nº 68603

LEI Nº 851, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a criação do Estatuto Regulamentador 
do funcionamento das feiras-livres do Município de 
São Domingos do Norte, e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1° Nos termos do art. 19, I, “d” e VI, “a” da Lei Orgâ-
nica Municipal, a organização e o funcionamento da feira-
-livre do Município de São Domingos do Norte far-se-á de 
acordo com o disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Considera-se feira-livre comunitária a ati-
vidade mercantil de caráter cíclico, realizada em local pú-
blico previamente designado pela Administração Municipal, 
com instalações provisórias e removíveis, que pode ocorrer 
em vias, logradouros públicos ou ainda em área pública 
coberta do tipo pavilhão.

Art. 2º A feira-livre constitui-se em centro de exposição 
ou comercialização de produtos alimentícios ou não, bem 
como local para promoção de eventos culturais com o ob-
jetivo de estimular a venda direta de produtos regionais ao 
público consumidor.

§ 1º As mercadorias alimentícias podem ser:

I - “in natura” – hortaliças, legumes, grãos, frutas, tubér-
culos, cereais, ervas, carnes, pescados, aves abatidas, de-
rivados e ovos;

II - Industrializados – frios, doces, compotas, pães, tempe-
ros, queijos, entre outros.

§ 2º – As mercadorias não alimentícias podem ser:

I - Naturais – flores, xaxins, terra vegetal, sementes, adu-
bos, etc.;

II - Manufaturadas – produtos de tecidos, couros, metais, 
cerâmicas, madeiras, entre outros.

§ 3° Fica proibida a venda de produtos que não se enqua-
drem nas descrições dos parágrafos anteriores, inclusive 
produtos eletroeletrônicos e mídias de reprodução de áudio 
e vídeo.
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Art. 3° Além do obrigatório atendimento às normas gerais 
estabelecidas nesta Lei, a venda e exposição nas feiras-li-
vres de quaisquer mercadorias definidas no artigo anterior 
submetem-se às demais normas sanitárias, ambientais e 
tributárias em vigor.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 4º Compete à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos:

I - Autorizar, fiscalizar, localizar, dimensionar, classificar, 
reclassificar, suspender o funcionamento, remanejar ou 
extinguir as feiras-livres, total ou parcialmente, tendo em 
vista o atendimento ao interesse público e o respeito às 
exigências legais pertinentes das competências da Secre-
taria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, da Secretaria 
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Agricultura;

II - Estabelecer os critérios norteadores da escolha dos fei-
rantes a serem licenciados, priorizando-se a antiguidade 
na atividade e na área objeto do requerimento, conjunta-
mente;

III - Fiscalizar o cumprimento das normas contidas nesta 
Lei, sem prejuízo da fiscalização dos demais órgãos com-
petentes;

IV - Executar as medidas administrativas relativas à inscri-
ção e licenciamento dos feirantes e prestadores serviços;

V - Delimitar o espaço público a ser utilizado, fixar a quan-
tidade de equipamentos instaláveis e o número de pessoas 
a serem licenciadas para o exercício da atividade comercial 
em cada feira.

Art. 5º Compete ao Secretário Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos:

I - Autorizar, localizar, dimensionar, classificar, reclassificar, 
suspender o funcionamento, manter, remanejar ou extin-
guir as feiras-livres, total ou parcialmente;

II - Conceder, revogar, cassar as autorizações e credencia-
mentos, e aplicar as penalidades previstas nesta Lei;

III - Expedir normas regulamentares;

IV - Limitar o número máximo de bancas por feira.

Art. 6º As feiras-livres funcionam em vias e logradouros 
públicos ou em terrenos de propriedade do Município, ou a 
estes cedidos, especialmente abertos à população para tal 
finalidade, com horários e locais previamente estabeleci-
dos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 

sendo vedada a realização, no mesmo local, de mais de 
uma feira-livre por semana.

Art. 7º O comércio de carnes, pescados e aves abatidas de-
verá obedecer às normas sanitárias em vigor e será exer-
cido em locais especialmente destinados para essa finali-
dade, podendo ser utilizados veículos especiais dotados de 
sistema de refrigeração.

Art. 8º Para a instalação dos equipamentos de apoio à co-
mercialização nas feiras-livres deverão ser obedecidas às 
seguintes normas:

I - Os trabalhos de montagem, desmontagem, carga ou 
descarga de equipamentos e produtos deverão ser inicia-
dos e finalizados nos horários fixados pelo órgão compe-
tente para o início e fim da feira;

II - A feira terá duração máxima de 30 horas, incluindo-se 
nesse período os trabalhos de montagem, desmontagem e 
funcionamento.

III - A montagem das bancas e descarga dos produtos e 
outros equipamentos dar-se-á na seguinte ordem:

a) Deverá o veículo condutor adentrar no local correspon-
dente à área previamente estabelecida pelo órgão compe-
tente e proceder à descarga dos equipamentos e mercado-
rias, obedecido ao horário determinado para tal fim;

b) Após a descarga, o veículo deverá ser retirado do lo-
cal somente podendo retornar após o horário estabelecido 
para a finalização da feira;

c) Após a retirada do veículo, deverá ser procedida a mon-
tagem dos equipamentos e a exposição de mercadorias.

IV - Iniciada a comercialização na feira, é vedado o ingres-
so ao local de veículos com mercadorias;

V - É vedado nos locais das feiras o tráfego de motos, bi-
cicletas, e outros similares, salvo aqueles carrinhos para 
transporte de mercadorias, conduzidos pelos consumido-
res;

VI - Encerrado o horário previsto para o fim das atividades 
comerciais, os veículos poderão ingressar no local para a 
retirada das mercadorias não comercializadas e equipa-
mentos, demorando-se somente o tempo necessário para 
fazê-lo, tudo dentro da ordem e disciplina;

VII - Fica vedada qualquer comercialização de alimentos 
no chão.

VIII - Não será permitida a manipulação de alimentos 
prontos para o consumo humano no local da feira, salvo se 
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o comerciante possuir autorização dos órgãos competentes 
para esse fim.

Parágrafo único. Considera-se equipamento qualquer bem 
móvel utilizado para a consecução do exercício da ativida-
de de feirante, tais como bancas, tendas, refrigeradores, 
freezers, balanças, entre outros, inclusive Equipamentos 
de Proteção Individuais e Coletivos – EPI’s e EPC’s.

Art. 9º Somente será permitido o licenciamento para o 
exercício da atividade e respectiva utilização do espaço pú-
blico àquele que utilizar os equipamentos de acordo com as 
medidas e padrões exigidos pela SEMUR, os quais deverão 
atender às normas sanitárias em vigor.

Art. 10. A Administração Pública, por meio de processo lici-
tatório, poderá selecionar pessoas jurídicas para fornecer, 
transportar, instalar e desinstalar os equipamentos neces-
sários à realização das atividades reguladas por esta Lei.

§ 1º As pessoas jurídicas selecionadas na forma mencio-
nada no caput deste artigo ficam obrigadas a fornecer, ou 
se for o caso, utilizar equipamentos públicos, transportar, 
instalar e desinstalar os equipamentos de acordo com as 
normas estabelecidas nesta Lei, sem prejuízo da fixação, 
por regulamento de outras exigências.

§ 2º O feirante licenciado não está obrigado a utilizar os 
equipamentos e/ou serviços fornecidos pelas pessoas ju-
rídicas selecionadas, desde que disponham de seu próprio 
equipamento, que o mesmo esteja de acordo com o mode-
lo padrão determinado pela Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos e seja o responsável pelo seu transpor-
te, instalação e retirada.

§ 3º A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
procederá, mediante instrumento de licitação, processo se-
letivo de pessoas jurídicas para instituir a adoção de equi-
pamentos estruturais, denominados de tendas com lonas 
em estruturas metálicas, em formatos padronizados, exe-
quíveis e compatíveis com os dimensionamentos caracte-
rísticos, no que concerne os espaços públicos utilizados por 
cada uma das feiras-livres cadastradas no Município.

Art. 11. O Poder Público Municipal deverá promover a ins-
talação de banheiros químicos nas imediações das feiras-
-livres, em quantitativos compatíveis com as necessidades 
básicas e ao dimensionamento da abrangência da área 
correspondente, criteriosamente analisada pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos deverá se articular com o Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto no intuito de fornecer, de forma onerosa 
aos feirantes, água potável na área da feira-livre.

Art. 12. A distribuição espacial das bancas deverá ser de-
terminada pela SEMUR levando-se em conta os seguimen-
tos dos produtos a serem comercializados.

CAPÍTULO III

DO LICENCIAMENTO

Art. 13. A atividade de feirante e o uso da área pública 
necessária para essa finalidade serão objeto de prévia au-
torização da Administração Municipal, formalizada através 
de termo subscrito pelo Secretário da SEMUR, ou por quem 
este delegar tal mister.

Art. 14. A autorização será concedida em regime anual, por 
ato unilateral da Administração Pública, denominado “A TÍ-
TULO PRECÁRIO”, estando o autorizado sujeito à cobrança 
das taxas previstas no Código Tributário Municipal.

Art. 15. Os feirantes interessados em obter a autorização 
devem apresentar requerimento perante a Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços Urbanos, portando os docu-
mentos exigidos por essa Secretaria e a comprovação do 
atendimento aos requisitos necessários ao licenciamento.

§ 1º A cada feirante somente será concedida uma única 
autorização, individual, para cada uma das feiras com di-
reito a utilizar, no máximo, 03 (três) bancas.

§ 2º O Feirante Autorizado deverá exercer pessoalmente e 
em caráter privativo seu comércio, sob pena de cassação 
da autorização, exceto se indicar preposto, previamente 
cadastrado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, cumprindo este, com as determinações dispostas 
nesta Lei.

§ 3º No caso de a atividade comercial ser exercida por pre-
posto ou empregado do autorizado, deverão portar docu-
mento de identificação fornecido pela Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos.

§ 4º O autorizado será o responsável, perante a Adminis-
tração Pública Municipal ou terceiros, pelos atos praticados 
por seus empregados ou prepostos, sendo a ambos, apli-
cadas as penalidades previstas nesta Lei, quando houver 
infração.

§ 5º Os empregados e prepostos serão considerados procu-
radores dos autorizados para efeito de receber intimações, 
notificações, atuações e demais ordens administrativas.

§ 6º Para cada feirante licenciado será aberta uma ma-
trícula, à margem da qual deverão ser lançadas as infor-
mações pertinentes às autorizações concedidas e demais 
anotações que se fizerem necessárias ao controle e fiscali-
zação por parte da Administração Municipal.

§ 7º O feirante é obrigado a manter atualizados seus da-
dos cadastrais perante a Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos.

Art. 16. O feirante autorizado não poderá ausentar-se por 
mais de 04 (quatro) feiras consecutivas, salvo motivo de-
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vidamente justificado e comprovado perante a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Parágrafo único. Por motivo de gravidez, devidamente 
comprovada por atestado médico, será permitido o afasta-
mento da feirante pelo período de 12 (doze) meses, hipó-
tese em que deverá ser substituída por pessoa que indicar.

Art. 17. No termo de autorização, além de outros elemen-
tos, deverá constar obrigatoriamente a especificação dos 
produtos que poderão ser comercializados e o local desig-
nado para a atividade.

Parágrafo único. Uma vez autorizado o comércio de deter-
minado produto, somente será possível a alteração des-
sa autorização se houver na área da respectiva feira vaga 
reservada para o tipo de comércio pretendido, conforme 
distribuição espacial e vagas previamente estabelecidas.

Art. 18. Poderá ser concedida autorização para comerciali-
zação em mais de uma feira, desde que o autorizado aten-
da aos requisitos estabelecidos pelos órgãos competentes 
para cada um dos locais, observado o dispositivo no § 1º 
do Art. 15 desta Lei.

CAPÍTULO IV

DA EXTINÇÃO DA AUTORIZAÇÃO

Art. 19. A autorização poderá ser revogada a qualquer 
tempo pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urba-
nos, por motivo de conveniência e oportunidade da Admi-
nistração Pública Municipal.

Art. 20. A autorização poderá ser cassada sempre que hou-
ver descumprimento das obrigações impostas ao autori-
zado, na forma e casos previstos nesta Lei ou nas normas 
pertinentes, inclusive ambientais, urbanísticas e sanitárias.

Parágrafo único. Nos casos de cassação da autorização por 
infração, deverá ser constituído processo administrativo no 
qual seja assegurada ao autorizado a prévia manifestação 
no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da respectiva no-
tificação.

Art. 21. Em qualquer das hipóteses de revogação ou cas-
sação não será devido ao autorizado qualquer direito à in-
denização.

CAPITULO V

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 22. Os autorizados estão sujeitos às seguintes pena-
lidades:

I - advertência;

II - multa

III - apreensão de bens e mercadorias;

IV - suspensão temporária da autorização;

V - cassação da autorização.

Art. 23. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumu-
lativamente às demais.

§ 1º Em caso de primeira reincidência na mesma infração, 
aplica-se em dobro a multa cominada, e em segunda rein-
cidência o seu triplo.

§ 2º O pagamento da multa não exime o infrator do cum-
primento das demais exigências legais e regulamentares 
pertinentes.

Art. 24. As mercadorias, equipamentos, produtos e tudo o 
mais que for apreendido nas feiras-livres serão recolhidos 
ao depósito do Município, só podendo ser liberados me-
diante requerimento do proprietário e prova de pagamento 
da multa aplicada, sem prejuízo da aplicação das demais 
penalidades cabíveis.

§ 1º Na hipótese do caput deste artigo, o proprietário de-
verá apresentar requerimento para liberação dos bens e 
mercadorias apreendidas com os documentos que compro-
vem sua titularidade, o que deverá ocorrer no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da apreensão.

§ 2º Findo o prazo determinado no parágrafo anterior, os 
bens e mercadorias não reclamados terão a destinação que 
melhor convier à Administração.

§ 3º As mercadorias perecíveis, próprias para o consumo 
humano, serão imediatamente doadas às instituições fi-
lantrópicas e/ou creches municipais, mediante termo de 
Doação.

§ 4° As mercadorias apreendidas não serão devolvidas aos 
proprietários em caso de necessidade de proteção à saúde 
pública.

Art. 25. Sem prejuízo de outras infrações e penalidades 
previstas em Lei, constitui infração do autorizado:

I - deixar de exibir ou portar os documentos exigidos pela 
fiscalização relativos ao exercício da atividade.

Penalidade: advertência por escrito, e em caso de reinci-
dência, multa e suspensão da autorização por 15 (quinze) 
dias.
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II - deixar de observar as condições básicas de higiene e 
asseio, inclusive dos empregados ou prepostos e também 
do local de trabalho.

Penalidade: advertência por escrito e, em caso de reinci-
dência, multa e/ou suspensão temporária de 15 (quinze) 
dias.

III - deixar de recolher o lixo produzido por sua ativida-
de ou não acondicioná-lo em depósitos fechados ou sacos 
amarrados, embrulhando os materiais cortantes ou perfu-
rantes;

Penalidade: advertência por escrito e, em caso de reinci-
dência, multa e/ou suspensão temporária de 15 (quinze) 
dias.

IV - desacatar ao servidor público ou agente(s) de fiscali-
zação no exercício de sua função;

Penalidade: multa e suspensão da autorização por 30 (trin-
ta) dias.

V - ausentar-se da direção do comércio sem indicação de 
empregado ou preposto ou permitir que pessoas não cre-
denciadas comercializem:

Penalidade: Apreensão de mercadorias, e em caso de rein-
cidência, suspensão temporária de suas atividades por 30 
(trinta) dias.

VI - não manter todos os equipamentos referentes a pe-
sos e medidas dentro dos padrões e critérios fixados pelo 
Instituto Nacional de Pesos e Medidas e demais normas 
vigentes;

Penalidade: suspensão temporária de 30 (trinta) dias de 
suas atividades e, em caso de reincidência, multa.

VII - utilizar equipamentos fora da padronização exigida;

Penalidade: suspensão temporária de 30 (trinta) dias e, 
em caso de reincidência, multa;

VIII - comercializar em feiras-livres para as quais não es-
teja licenciado;

Penalidade: apreensão de bens e mercadorias e, em caso 
de reincidência, cassação definitiva da autorização;

IX - não respeitar os limites de horário estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para fun-
cionamento da feira;

Penalidade: apreensão de bens e mercadorias e, em caso 
de reincidência, suspensão temporária de 30 (trinta) dias 
de suas atividades;

X - ausentar-se injustificadamente das atividades no perío-
do de 04 (quatro) feiras consecutivas;

Penalidade: cassação definitiva da autorização.

XI - deixar de informar à Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos as alterações de endereço ou outro dado 
cadastral considerado como requisito indispensável ao li-
cenciamento;

Penalidade: multa e em caso de reincidência cassação de-
finitiva da autorização.

XII - utilizar bens e serviços de terceiros não credenciados, 
nos termos desta Lei;

Penalidade: multa e apreensão de bens e mercadorias;

XIII - fornecer, transportar, instalar e desinstalar os equi-
pamentos necessários à realização das atividades dos fei-
rantes fora dos padrões exigidos pela Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos:

Penalidade: suspensão temporária da autorização e multa;

XIV - recusar injustificadamente a fornecer os bens e ser-
viços para os quais foi licenciado:

Penalidade: suspensão temporária da autorização e multa;

§ 1º O valor da multa a ser aplicada nas hipóteses previs-
tas neste artigo será de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
reais), e de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de rein-
cidência, considerando, ainda, o INPC (Índice Nacional de 
Preço ao Consumidor), como índice referencial e corretivo 
de valor monetário a cada doze meses.

§ 2º Quando prevista a penalidade suspensão temporária 
da autorização, isoladamente ou não, em caso de reinci-
dência na mesma infração, poderá ser aplicada a penalida-
de de cassação da autorização.

§ 3º Poderá ainda ser aplicada a suspensão da autorização 
quando houver reincidência no descumprimento da mesma 
infração.

§ 4º Também poderá ser aplicada a cassação da autoriza-
ção quando houver o descumprimento da mesma infração 
por três vezes seguidas.
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Art. 26. Cassada a autorização não poderá o feirante, in-
clusive sob a condição de preposto ou empregado, exercer 
sua atividade no local anteriormente licenciado pelo perío-
do de 02 (dois) anos.

CAPÍTULO VI

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 27. As infrações às normas previstas nesta Lei serão 
apuradas em procedimento administrativo próprio, iniciado 
com a lavratura do auto de infração, observados o rito e 
prazos aqui estabelecidos.

Art. 28. O auto de infração será lavrado pelo agente fis-
calizador competente que a houver constatado, devendo 
conter:

I - nome, domicílio ou residência, bem como os demais 
elementos necessários à qualificação e identificação civil 
do infrator;

II - identificação do local da infração;

III - descrição da infração e menção ao dispositivo legal 
transgredido;

IV - penalidade a que está sujeito o infrator;

V - ciência pelo autuado de que responderá pelo fato em 
processo administrativo;

VI - assinatura do autuado ou, na sua ausência ou recusa, 
de duas testemunhas e do autuante;

VII - prazo para apresentação de defesa.

Art. 29. No caso de aplicação da penalidade de apreensão 
do produto, deverá ser feito auto de apreensão específico 
onde deverá conter, ainda, a natureza, quantidade, nome 
e/ou marca, procedência, local onde o produto ficará depo-
sitado e o seu fiel depositário.

Art. 30. As omissões ou incorreções na lavratura do auto 
de infração não acarretarão nulidade do mesmo quando do 
processo constarem os elementos necessários à determi-
nação da infração e do infrator, principalmente em se veri-
ficando a ausência da prejudicialidade da defesa.

Art. 31. O infrator será notificado para ciência da infração:

I - Pessoalmente;

II - Pelo correio;

III - Por edital publicado no Diário Oficial do Município, se 
estiver em lugar incerto ou não sabido ou, ainda, no caso 
de frustradas três tentativas de qualquer das demais for-
mas de notificação previstas neste artigo.

Art. 32. O infrator poderá oferecer defesa ao auto de in-
fração no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência da 
autuação.

Art. 33. Apresentada a defesa dentro do prazo legal, jun-
tar-se-á a mesma aos autos que serão enviados ao fiscal 
autuante, ou seu substituto, para instrução.

Art. 34. A instrução do processo deve ser concluída no pra-
zo de 30 (trinta) dias, salvo prorrogação autorizada pelo 
Secretário da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Ur-
banos.

Art. 35. Apresentada ou não a defesa, o auto de infra-
ção será julgado pelo Secretário da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos, dando ciência da decisão ao 
infrator.

Art. 36. No prazo de 10 (dez) dias da ciência da decisão 
pelo infrator caberá recurso ao Prefeito Municipal, que de-
verá decidir no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 37. O infrator poderá tomar ciência da decisão no pró-
prio processo, por via postal ou ainda, nos casos de recusa, 
por publicação no Diário Oficial do Município.

Art. 38. Os recursos interpostos das decisões não definiti-
vas terão efeito suspensivo quanto ao pagamento da pe-
nalidade de multa.

Art. 39. Quando aplicada a pena de multa, esgotados os 
recursos administrativos, o infrator será notificado para 
efetuar o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, contados 
da data do recebimento da notificação.

§ 1º O valor de pena de multa cominado no auto de infra-
ção será corrigido pelos índices oficiais vigentes, por oca-
sião da expedição da notificação para o seu pagamento.

§ 2º A notificação para pagamento da multa será feita me-
diante registro postal ou por meio de edital publicado na 
imprensa oficial, se não localizado o infrator.

Art. 40. O não pagamento da multa no prazo previsto no 
artigo anterior implicará na inscrição do crédito na Dívida 
Ativa do Município para que seja cobrado inclusive judicial-
mente, na forma da legislação em vigor.

CAPITULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 41. Após a publicação desta Lei, a Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos poderá conceder aos feirantes 
que atenderam aos requisitos previamente estabelecidos, 
autorização provisória pelo prazo de até 90 (noventa) dias, 
findo o qual poderá ser expedida a respectiva autorização, 
nos termos previstos nesta norma.

§ 1º No prazo previsto no caput deste artigo, o feirante 
deverá se adequar às exigências impostas por esta Lei re-
lativas aos equipamentos e funcionamento, sob pena de 
não obter a autorização.

§ 2º A fiscalização exercida pelo Poder Público deverá ter, 
prioritariamente, caráter educativo.

§ 3º O prazo consignado no caput deste artigo poderá ser 
dilatado, a critério da Administração.

§ 4º A Administração Municipal poderá cobrar ou ressarcir-
se dos autorizados pelos custos relativos ao fornecimento 
de bens e serviços necessários à realização das atividades 
dos licenciados.

Art. 42. A criação de novas feiras estará subordinada à 
ocorrência dos seguintes fatores:

I - Consulta à população do local;

II - Interesse da Administração Municipal;

III - Realização do Relatório de Impacto de Vizinhança 
(RIV) e Relatório de Impacto sobre o Tráfego Urbano (RI-
TUR) pelo Poder Público.

Art. 43. Os casos omissos serão regulamentados por De-
creto.

Art. 44. Esta lei entra em vigor quinze dias após a sua 
publicação.

São Domingos do Norte - ES, 21 de dezembro 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

LEI 852
Publicação Nº 68604

LEI Nº 852, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

Regula a obrigatoriedade da prévia inspeção e fis-
calização dos produtos de origem animal produzi-
dos no Município de São Domingos do Norte, cria o 
Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M., e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei regula a obrigatoriedade da prévia inspe-
ção e fiscalização dos produtos de origem animal produ-
zidos no Município de São Domingos do Norte e destina-
dos ao consumo, nos limites de sua área geográfica, nos 
termos do artigo 23, inciso II combinado com o artigo 24, 
incisos V e XII da Constituição Federal e em consonância 
com o disposto nas leis federais n° 1.283, de 18 de dezem-
bro de 1950 e 7.889, de 23 de novembro de 1989.

§1° Compete à Secretaria Municipal de Agricultura - 
SEMAG dar cumprimento ao estabelecido na presente 
lei e impor as penalidades nela prevista.

§2° A atuação da SEMAG é exclusiva nesse setor, 
implicando na proibição de duplicidade de fiscalização 
e inspeção sanitária de outros órgãos do Município 
nos estabelecimentos industriais ou entrepostos de 
produtos de origem animal.

§3° Fica ressalvada a competência da União, através 
do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária e 
do Estado do Espírito Santo, através da SEAG e do 
IDAF, na inspeção e fiscalização de que trata esta 
lei, quando a produção for destinada ao comércio 
estadual, interestadual ou internacional, sem 
prejuízo da colaboração da SEMAG.

§4° A inspeção e fiscalização de que trata a presente 
lei abrange os aspectos industrial e sanitário dos 
produtos de origem animal, comestíveis e não 
comestíveis, sejam ou não adicionados de produtos 
vegetais, preparados, transformados, depositados 
ou em trânsito.

§5° Os estabelecimentos industriais e entrepostos 
de produtos de origem animal somente poderão 
funcionar na forma da legislação vigente e mediante 
prévio registro no Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M, 
observado o disposto no §3° deste artigo.

§6° Constitui incumbência primordial do Serviço de 
Inspeção Municipal - S.I.M. coibir o abate clandestino de 
animais e a respectiva industrialização e fomentar a insta-
lação de abatedouros públicos.

§7° Fica criado o Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M, 
com a função de inspecionar e fiscalizar a industrialização 
e o beneficiamento de alimentos de origem animal, com 
finalidade industrial ou comercial, nos limites do Município 
de São Domingos do Norte, com fulcro no artigo 23, inciso 
VIII, da Constituição Federal, na Lei Federal nº 1.283, de 
18 de dezembro de 1950 e alterações posteriores, na Lei 
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Federal nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 e demais le-
gislações aplicáveis.

§8° A inspeção, fiscalização e registro de que tratam esta 
lei, estão limitados apenas à comercialização no âmbito do 
município de São Domingos do Norte.

Art. 2º O Serviço de Inspeção Municipal de São Domingos 
do Norte – S.I.M será realizado pela Secretaria Municipal 
de Agricultura através de Comissão Especial de Inspeção 
Municipal.

Art. 3º Para efeito desta Lei considera-se:

I - agroindústrias familiares de pequeno porte como sendo 
os estabelecimentos de propriedade ou posse de agriculto-
res familiares, de forma individual ou coletiva, que, cumu-
lativamente, atenderem aos seguintes requisitos:

a) estarem instaladas em propriedade rural;

b) utilizarem mão-de-obra predominantemente familiar;

c) 60% (sessenta por cento), no mínimo, da matéria-pri-
ma empregada nos produtos sejam oriundas de sua pro-
priedade.

II - agricultor familiar como sendo aquele que pratica ati-
vidades no meio rural, atendendo aos requisitos previstos 
na Lei Federal n° 11.326 de 24 de julho de 2006, em es-
pecial:

a) não deter, a qualquer título, área maior do que 4 (qua-
tro) módulos fiscais;

b) utilizar predominantemente mão-de-obra da própria fa-
mília nas atividades econômicas do seu estabelecimento 
ou empreendimento;

c) ter percentual mínimo da renda familiar originada de 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou em-
preendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;

d) dirigir seu estabelecimento ou empreendimento com 
sua família.

III - estabelecimento: a área que compreende o local e 
sua circunvizinhança destinada à recepção e depósito de 
matérias-primas e embalagens, à industrialização e ao ar-
mazenamento e à expedição de produtos alimentícios;

IV - estabelecimentos de produtos de origem animal: qual-
quer instalação ou local no qual são recebidos, manipula-
dos, elaborados, transformados, preparados, conservados, 
armazenados, depositados, acondicionados, embalados e 

rotulados com finalidade industrial ou comercial, a carne e 
seus derivados, o leite e seus derivados, o pescado e seus 
derivados, o ovo e seus derivados, o mel e cera de abelhas 
e seus derivados e produtos utilizados em sua industria-
lização;

V - inspeção e fiscalização: os atos de examinar, sob o 
ponto de vista industrial e sanitário, a higiene dos mani-
puladores, a higiene do estabelecimento, das instalações 
e equipamentos; as condições higiênico-sanitárias e os 
padrões físico-químicos e microbiológicos no recebimen-
to, obtenção e depósito de matéria-prima e ingredientes, 
assim como durante as fases de elaboração, acondiciona-
mento, recondicionamento, armazenagem e transporte de 
produtos alimentícios;

VI - registro: o conjunto de procedimentos técnicos e ad-
ministrativos de avaliação das características industriais, 
tecnológicas e sanitárias de produção, dos produtos, dos 
processos produtivos e dos estabelecimentos para habili-
tar a produção, a distribuição e a comercialização de pro-
dutos alimentícios observando a legislação vigente;

VII - alimento "in natura": todo alimento de origem ani-
mal, para cujo consumo imediato se exija apenas a remo-
ção da parte não comestível e os tratamentos indicados 
para a sua perfeita higienização e conservação;

VIII - matéria-prima: toda substância de origem animal, 
em estado bruto, que para ser utilizada como alimento 
precise sofrer tratamento e/ou transformação de natureza 
física, química ou biológica;

IX - ingrediente: qualquer substância, incluídos os aditivos 
alimentares, empregada na fabricação ou preparação de 
um alimento e que permanece no produto final, ainda que 
de forma modificada.

Parágrafo único. Excetuam-se da exigência da alínea “c”, 
do inciso I, os estabelecimentos cuja matéria-prima prin-
cipal seja a carne.

CAPÍTULO II

DA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

Art. 4º A inspeção e fiscalização sanitária de alimentos e 
produtos de origem animal refere-se ao processo siste-
mático de acompanhamento, avaliação e controle sanitá-
rio, compreendido da matéria prima até a elaboração do 
produto final.

Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Agri-
cultura:

I - regular e normatizar o transporte de produtos alimentí-
cios de origem animal “in natura”, industrializados ou be-
neficiados;
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II - inspecionar as condições higiênico-sanitárias dos es-
tabelecimentos que processam e industrializam alimentos 
de origem animal, bem como, suas instalações, seus equi-
pamentos e utensílios;

III - inspecionar os produtos, subprodutos e matérias pri-
mas de origem animal durante as diferentes fases de in-
dustrialização;

IV - inspecionar as condições de higiene e saúde dos mani-
puladores de alimentos nos estabelecimento de interesse 
desta lei;

V - apreciar e aprovar projetos de construção, instalação 
ou ampliação de estabelecimentos destinados ao proces-
samento de alimentos de origem animal de que trata a 
presente lei;

VI - proceder a coleta de amostras de água de abaste-
cimento, matérias-primas, ingredientes e produtos para 
análises fiscais;

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

VIII - inspecionar e fiscalizar o cumprimento das normas 
estabelecidas pela presente lei e seu regulamento;

XI - regular e normatizar a embalagem e rotulagem de 
produtos de origem animal;

X - expedir registro no Serviço de Inspeção Municipal – 
S.I.M.

Art. 5º Estão sujeitos à inspeção e fiscalização previstas 
nesta Lei, entre outros, os produtos derivados de origem 
animal das seguintes matérias-primas:

I - os animais destinados ao abate, seus produtos e 
subprodutos;

II - o pescado e seus derivados;

III - o ovo e seus derivados;

IV - o leite e seus derivados;

V - o mel e a cera de abelhas e seus derivados.

Art. 6º Os produtos inspecionados pelo Serviço de Inspe-
ção Municipal poderão ser comercializados em todo o ter-
ritório do município de São Domingos do Norte, cumpridas 

as exigências desta lei e seu regulamento.

Art. 7º A inspeção e a fiscalização de que trata esta lei 
serão procedidas, entre outros:

I - nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-pri-
mas, destinadas ao preparo de produtos de origem animal;

II - nos estabelecimentos industriais que situem em áreas 
urbanas ou rurais e nas propriedades rurais com instala-
ções para preparo ou industrialização de produtos de ori-
gem animal, sob qualquer forma, para o consumo;

III - nos entrepostos de recebimento e distribuição de pes-
cados e nas fábricas que os industrializarem;

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

V - nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos 
derivados;

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

VII - nos estabelecimentos que produzem ou recebem 
mel, cera de abelha e seus derivados, para beneficiamento 
ou distribuição;

VIII - nas Agroindústrias Familiares de Pequeno Porte – 
ARPP que processem alimentos de origem animal.

Art. 8º A Secretaria Municipal de Agricultura poderá esta-
belecer parceria e cooperação técnica com os Municípios, 
o Estado do Espírito Santo e a União, além de participar 
de Consórcios Públicos para facilitar o desenvolvimento de 
atividades relativas à inspeção sanitária, bem como, para 
possibilitar a comercialização em nível estadual e interes-
tadual dos produtos oriundos dos estabelecimentos fiscali-
zados pelo Serviço de Inspeção Municipal, em consonância 
com o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindus-
trial Familiar de Pequeno Porte - SUSAF-ES e com o Siste-
ma Único de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA ou 
com a legislação que trate da matéria.

Art. 9º Os estabelecimentos de que trata o art. 7º desta 
Lei, que desejarem comercializar produtos de origem ani-
mal no âmbito do Município, deverão efetuar seu registro 
no Serviço de Inspeção Municipal -S.I.M.

§ 1º O registro do estabelecimento no Serviço de Inspeção 
Municipal terá validade de 01 (um) ano e poderá ser cas-



23/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 663

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 128

sado caso o estabelecimento deixe de atender às normas 
impostas por esta Lei, seu regulamento e demais legisla-
ções específicas.

§ 2º O registro do produto poderá ser cassado caso o pro-
duto deixe de atender as características industriais, tecno-
lógicas e/ou sanitárias de produção aprovadas no memo-
rial descritivo do produto, bem como atender às normas 
impostas por esta Lei, seu regulamento e demais legisla-
ções específicas.

Art. 10. Os estabelecimentos que tenham exclusivamente 
inspeção municipal, só poderão comercializar os seus pro-
dutos no Município de São Domingos do Norte.

§ 1º Caso o Município faça a opção por aderir ao SUSAF, os 
estabelecimentos que atenderem aos requisitos estabele-
cidos pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 
Espírito Santo - IDAF poderão comercializar seus produtos 
em todo o território do Estado do Espírito Santo.

§ 2º Caso o Município faça a opção por aderir ao SUASA, 
os estabelecimentos que atenderem aos requisitos estabe-
lecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, poderão comercializar seus produtos em todo o 
território nacional.

Art. 11. Para obter o registro no serviço de inspeção mu-
nicipal o estabelecimento interessado deverá apresentar 
requerimento simples dirigido ao responsável pelo Serviço 
de Inspeção, instruído pelos seguintes documentos:

I - requerimento dirigido à Secretaria Municipal de Agri-
cultura;

II - requerimento de vistoria prévia do terreno ou área;

III - planta baixa das construções acompanhada de me-
morial descritivo;

IV - cópia do registro de cadastro de contribuinte do ICMS, 
ou inscrição de produtor rural na Secretaria de Estado da 
Fazenda;

V - cópia do registro no Cadastro Nacional de Pessoa Física 
- CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ;

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

VII - alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura 
Municipal;

VIII - boletim de exames físico-químico e bacteriológico 
da água de abastecimento, fornecido por laboratório com-
petente;

IX - licença ambiental fornecida pelo órgão competente;

X - relação dos produtos a serem fabricados, sua formula-
ção e suas respectivas formas de produção.

Art. 12. Os estabelecimentos processadores de alimentos 
de origem animal, abrangidos por esta lei deverão:

I - manter livro oficial onde serão registradas as informa-
ções, as recomendações e as visitas do Serviço de Inspe-
ção Municipal, para fins de controle da produção;

II - manter em arquivo próprio, sistema de controle que 
permita confrontar, em qualidade e quantidade, o produto 
processado com o lote que lhe deu origem;

III - manter Manual de Boas Práticas de Fabricação que 
observe as normas definidas em regulamento;

VI - outras formalidades exigidas pela legislação sanitária.

Art. 13. As pessoas envolvidas na manipulação e processa-
mento de alimentos deverão apresentar atestados de saú-
de e portar uniformes próprios e limpos, em conformidade 
com a atividade desenvolvida, além de outras exigências 
estabelecidas na legislação vigente.

Art. 14. Os produtos de origem animal deverão ser arma-
zenados e transportados em condições adequadas para a 
preservação de sua qualidade conforme estabelecidas na 
legislação vigente.

Art. 15. A embalagem dos alimentos de consumo humano 
de origem animal deverá obedecer às condições de higiene 
necessárias à boa conservação do produto, sem colocar 
em risco a saúde do consumidor, obedecendo às normas 
estipuladas em legislação pertinente.

Art. 16. Os rótulos dos produtos alimentícios embalados 
devem apresentar, de forma clara e precisa, as informa-
ções pertinentes, conforme estabelecidas na legislação vi-
gente.

CAPÍTULO III

DAS INFRAÇÕES

Art. 17. Consideram-se infrações, para os efeitos desta 
Lei:

I - realizar atividades de elaboração/industrialização, fra-
cionamento, armazenamento e transporte de produtos de 
origem animal sem inspeção oficial;

II - industrializar, comercializar, armazenar ou transportar 
matérias-primas e produtos alimentícios sem observar as 



23/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 663

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 129

condições higiênico-sanitárias estabelecidas em regula-
mento;

III - elaborar e comercializar produtos em desacordo com 
os padrões higiênico-sanitários, físico-químicos, microbio-
lógicos e tecnológicos estabelecidos por legislações fede-
ral, estadual ou municipal vigentes;

IV - industrializar, armazenar, guardar ou comercializar 
matérias-primas, ingredientes ou produtos alimentícios 
com data de validade vencida ou não permitidos pela le-
gislação em vigor;

V - transportar matérias-primas, ingredientes ou produtos 
alimentícios com data de validade vencida, salvo aqueles 
acompanhados de documento que comprove a devolução;

VI - apresentar instalações, equipamentos e instrumentos 
de trabalho em condições inadequadas de higiene antes, 
durante ou após a elaboração dos produtos alimentícios;

VII - industrializar ou comercializar matérias-primas ou 
produtos alimentícios falsificados ou adulterados;

VIII - realizar ampliação, remodelação ou construção no 
estabelecimento registrado sem prévia aprovação das 
plantas pelo S.I.M.;

IX - vender, arrendar, doar ou efetuar qualquer operação 
que resulte na modificação da razão social e ou do res-
ponsável legal do estabelecimento industrial, bem como 
qualquer modificação que resulte na alteração do registro 
sem comunicar ao S.I.M.;

X - não possuir sistema de controle de entrada e saída de 
produtos ou não mantê-lo atualizado;

XI - não disponibilizar o acesso ao sistema de controle de 
entrada e saída de produtos quando solicitado pelo S.I.M..

XII - utilizar rótulos ou embalagens que não tenham sido 
previamente aprovados pelo S.I.M.;

XIII - modificar embalagens ou rótulos que tenham sido 
previamente aprovados pelo S.I.M.;

XIV - reutilizar embalagens;

XV - aplicar rótulo, etiqueta ou selo escondendo ou enco-
brindo, total ou parcialmente, dizeres da rotulagem e a 
identificação do registro no S.I.M.;

XVI - apresentar nos estabelecimentos odores indesejá-
veis, lixos, objetos em desuso, animais, insetos e contami-
nantes ambientais como fumaça e poeira;

XVII - realizar atividades de industrialização em estabe-
lecimentos em mau estado de conservação, com defeitos, 
rachaduras, trincas, buracos, umidade, bolor, descasca-
mentos e outros;

XVIII - utilizar equipamentos e utensílios que não atendam 
às condições especificadas neste regulamento;

XIX - utilizar recipientes que possam causar a contamina-
ção dos produtos alimentícios;

XX - apresentar as instalações, os equipamentos e os ins-
trumentos de trabalho em condições inadequadas de hi-
giene, antes, durante ou após a elaboração dos produtos 
alimentícios;

XXI - utilizar equipamentos de conservação dos alimentos 
(refrigeradores, congeladores, câmaras frigoríficas e ou-
tros) em condições inadequadas de funcionamento, higie-
ne, iluminação e circulação de ar;

XXII - apresentar, guardar, estocar, armazenar ou ter em 
depósito, substâncias que possam corromper, alterar, adul-
terar, falsificar, avariar ou contaminar a matéria-prima, os 
ingredientes ou os produtos alimentícios;

XXIII - utilizar produtos de higienização não aprovados 
pelo órgão de saúde competente;

XXIV - possuir ou permitir a permanência de animais nos 
arredores e/ou interior dos estabelecimentos;

XXV - deixar de realizar o controle adequado e periódico 
das pragas e vetores;

XXVI - permitir a presença de pessoas e funcionários, nas 
dependências do estabelecimento, em desacordo com o 
regulamento;

XXVII - possuir manipuladores trabalhando nos estabeleci-
mentos sem a devida capacitação;

XXVIII - deixar de fazer cumprir os critérios de higiene 
pessoal e requisitos sanitários exigidos no regulamento;

XXIX - manter funcionários exercendo as atividades de 
manipulação sob suspeita de enfermidade passível de con-
taminação dos alimentos, ou ausente a liberação médica;

XXX - utilizar água não potável no estabelecimento;

XXXI - não assegurar a adequada rotatividade dos esto-
ques de matérias-primas, ingredientes e produtos alimen-
tícios;
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XXXII - desacatar, obstar ou dificultar a ação fiscalizado-
ra das autoridades sanitárias competentes no exercício de 
suas funções;

XXXIII - sonegar ou prestar informações inexatas sobre 
dados referentes à quantidade, qualidade e procedência 
de matérias-primas e produtos alimentícios, que direta e 
indiretamente interesse à fiscalização do S.I.M.;

XXXIV - desrespeitar o termo de suspensão e/ou interdi-
ção impostos pelo S.I.M.

Art. 18. As infrações classificam-se em leve, grave e gra-
víssima.

§1° Considera-se infração leve: aquelas em que o infrator 
seja beneficiado por circunstância atenuante;

§2° Considera-se infração grave: aquelas em que for veri-
ficada uma circunstância agravante;

§3° Considera-se infração gravíssima: aquelas em que 
seja verificada a ocorrência de duas ou mais circunstân-
cias agravantes.

CAPÍTULO IV

DAS PENALIDADES

SEÇÃO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 19. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal 
cabíveis, as infrações a esta lei e ao seu regulamento acar-
retarão, isolada ou cumulativamente, as seguintes san-
ções, independentemente da aplicação de medida cautelar 
previstas nos incisos III a VI deste artigo:

I - advertência, quando o infrator for primário e não tiver 
agido com dolo ou má-fé;

II - multa pecuniária nos termos desta Lei;

III - apreensão de matérias-primas, produtos alimentícios, 
subprodutos, ingredientes, embalagens, rótulos, utensílios 
e equipamentos;

IV - inutilização das matérias-primas, produtos alimentí-
cios, subprodutos, ingredientes, rótulos e embalagens;

V - suspensão das atividades do estabelecimento;

VI - interdição total ou parcial do estabelecimento;

VII - cancelamento de registro do estabelecimento e do 
produto.

§ 1º As medidas cautelares previstas nos incisos III a VI, 
do “caput” deste artigo, só serão revogadas pelas autori-
dades sanitárias quando atendidas às exigências que de-
terminaram a suspensão do processo de fabricação de tais 
produtos.

§ 2º Se houver comprometimento de natureza grave nos 
produtos destinados à alimentação humana, o estabeleci-
mento poderá ser interditado temporariamente ou definiti-
vamente, devendo a ocorrência ser notificada ao Ministério 
Público Estadual.

§ 3º Sem prejuízo das penalidades previstas neste artigo, 
os custos referentes à efetivação das medidas constantes 
dos incisos III e IV, do “caput” deste artigo, correrão a 
expensas do infrator.

SEÇÃO II

DA ADVERTÊNCIA

Art. 20. A advertência será cabível nas seguintes condi-
ções:

I - o infrator ser primário;

II - o dano puder ser reparado;

III - a infração cometida não causar prejuízo a terceiros;

IV - o infrator não ter agido com dolo ou má-fé;

V - a infração ser classificada como leve.

Parágrafo único. A pena a que se refere o caput poderá 
ser aplicada sem prejuízo das demais sanções previstas 
nesta Lei.

SEÇÃO III

DA MULTA PECUNIÁRIA

Art. 21. A multa será de 1(um) a 1000 (um mil) VRTE 
(Valor de Referencia do Tesouro Estadual), sendo aplicada 
em dobro quando da reincidência, obedecendo a seguinte 
gradação:

I - de 01 (um) até 150 (cento e cinqüenta) VRTE, nas in-
frações leves ou casos de já ter sido aplicada ao infrator 
sanção de advertência;

II - de 151(cento e cinqüenta e um) até 500 (quinhentos) 
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VRTE, nas infrações graves;

III - de 501(quinhentos e um) até 1000 (um mil) VRTE, 
nas infrações gravíssimas.

§1º A aplicação da multa não isenta o infrator do cumpri-
mento das exigências impostas no ato da fiscalização.

§2º O agente fiscalizador estipulará, no ato da fiscaliza-
ção, prazo necessário para adequação às exigências le-
gais. Findo este prazo o não cumprimento das exigências 
estabelecidas implicará na suspensão das atividades ou 
interdição do estabelecimento.

§3° As multas poderão ser elevadas até o máximo de 
cinquenta vezes, quando o volume do negócio do infrator 
façam prever que a punição será ineficaz.

SEÇÃO IV

DA APREENSÃO, INUTILIZAÇÃO E DESTINO

Art. 22. As matérias-primas, os produtos alimentícios, 
subprodutos, ingredientes, embalagens, rótulos, utensílios 
e equipamentos que não estiverem de acordo com este 
regulamento serão apreendidos e/ou inutilizados.

§1º A apreensão e/ou inutilização de matérias-primas, 
produtos alimentícios, subprodutos, ingredientes, embala-
gens, rótulos, utensílios e equipamentos será determinada 
pela autoridade fiscalizadora.

§2º No ato da apreensão o agente de fiscalização nomea-
rá o fiel depositário que ficará responsável pela guarda dos 
bens a que se refere o parágrafo anterior.

§3º Deverá o agente de fiscalização informar ao fiel de-
positário das penalidades constantes do artigo 5º, LXVII 
Constituição da República Federal/88 c/c artigo 652 do Có-
digo Civil/2002 caso deixe de apresentar, quando solicita-
do, os bens sob sua guarda.

Art. 23. Estão sujeitos à apreensão, podendo ou não, ser 
inutilizados:

I - matérias-primas, subprodutos, ingredientes e produtos 
alimentícios que:

a) sejam destinados ao comércio sem estar registrado no 
S.I.M., salvo os produtos de estabelecimentos sob regime 
de inspeção estadual ou federal ou registrados nos órgãos 
competentes da saúde e os dispensados de registro;

b) se apresentem danificados por umidade ou fermen-
tação, rançosos, de caracteres físicos ou organolépticos 
anormais, contendo quaisquer sujidades ou que demons-
trem pouco cuidado na manipulação, elaboração, preparo, 

conservação ou acondicionamento;

c) forem adulterados ou falsificados;

d) se apresentem com potencial tóxico ou nocivo à saúde;

e) não estiverem adequados às condições higiênico-sani-
tárias previstas neste regulamento.

II - rótulos e embalagens, onde:

a) não houver aprovação do S.I.M. para o uso;

b) divergirem dos aprovados no ato do cadastro.

III - utensílios e/ou equipamentos que:

a) forem utilizados para fins diversos ao que se destina;

b) estiverem danificados, avariados ou que apresentem 
condições higiênico-sanitárias insatisfatórias.

§1º Os bens e produtos apreendidos pela fiscalização po-
derão ser doados a entidade sem fins lucrativos, ou ter 
qualquer outra destinação a critério do S.I.M.

§2º Os produtos alimentícios, as matérias-primas, os in-
gredientes, e subprodutos que visivelmente se encontra-
rem impróprios para industrialização e ou consumo e não 
for possível qualquer aproveitamento serão imediatamen-
te inutilizados pela fiscalização, independentemente de 
análise laboratorial e conclusão do processo administrati-
vo, não cabendo aos proprietários qualquer tipo de inde-
nização.

§3º Os produtos alimentícios, as matérias-primas, os in-
gredientes, e subprodutos apreendidos pela fiscalização 
que necessitarem de análise laboratorial, cujo prazo de 
validade permita o aguardo do resultado, ficarão sob a 
guarda do proprietário, e somente serão inutilizados após 
confirmada a condenação e caso não possam de qualquer 
forma ser aproveitados. A inutilização se dará indepen-
dentemente da conclusão do processo administrativo, não 
cabendo aos proprietários qualquer tipo de indenização.

§4º Os produtos alimentícios que não possuírem cadas-
tro nos órgãos competentes serão apreendidos seguidos 
de pronta inutilização, independente de análise fiscal, não 
cabendo aos proprietários qualquer tipo de indenização.

§5º Os rótulos, embalagens, utensílios e equipamentos 
que forem apreendidos pela fiscalização ficarão sob a guar-
da do proprietário, e terão sua destinação definida somen-
te após conclusão do processo administrativo, podendo ser 
inutilizados ou ter outra destinação a critério do S.I.M..
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Art. 24. Além de outros casos específicos previstos neste 
regulamento consideram-se adulterações ou falsificações:

I - quando os produtos tenham sido elaborados em condi-
ções que contrariem as especificações do cadastro;

II - quando no preparo dos produtos haja sido empregada 
matéria-prima alterada ou impura;

III - quando tenha sido utilizada substância de qualquer 
qualidade, tipo e espécie diferente das da composição nor-
mal do produto constante do cadastro;

IV - quando houver alteração ou dissimulação da data de 
fabricação dos produtos alimentícios;

V - quando houver alteração ou modificação total ou par-
cial de um ou mais ingredientes do produto alimentícios, 
de acordo com os padrões estabelecidos ou fórmulas apro-
vadas pelo S.I.M.;

VI - quando as operações de industrialização forem exe-
cutadas com a intenção deliberada de estabelecer falsa 
impressão aos produtos alimentícios;

VII - quando a especificação total ou parcial na rotulagem 
de um determinado produto que não seja o contido na 
embalagem ou recipiente;

VIII - quando forem utilizadas substâncias proibidas ou 
não autorizadas para a conservação dos produtos alimen-
tícios e ingredientes;

IX - quando os produtos forem elaborados, preparados e 
expostos ao consumo com forma, caracteres e rotulagem 
que constituem processos especiais e privilegio ou exclu-
sividade de outrem, sem que seus legítimos proprietários 
tenham autorizado.

Art. 25. A inutilização dos produtos a que se referem os 
parágrafos segundo, terceiro e quarto do art. 91 deve ser 
precedida de termo de inutilização, assinado pelo autuado 
e por uma testemunha.

Parágrafo único. Havendo recusa do autuado em apor sua 
assinatura no termo de inutilização, será o fato nele con-
signado e uma das vias lhe será remetida, posteriormente, 
através de correspondência com aviso de recebimento - 
AR.

Art. 26. As despesas decorrentes do processo de inutiliza-
ção correrão às expensas do autuado.

SEÇÃO V

DA SUSPENSÃO E INTERDIÇÃO

Art. 27. A suspensão das atividades do estabelecimen-
to será aplicada nos casos da infração consistir risco ou 
ameaça de natureza higiênico-sanitária possíveis de serem 
sanadas.

§1º A suspensão será levantada depois de constatado o 
atendimento das exigências que motivaram a sanção.

§2º Se a suspensão do estabelecimento não for levantada 
no prazo de 6 (seis) meses, o registro será cancelado de 
ofício pelo S.I.M..

Art. 28. A interdição do estabelecimento será aplicada no 
caso de falsificação ou adulteração de matérias-primas, 
ingredientes ou produtos alimentícios, ou quando se veri-
ficar a inexistência de condições higiênico-sanitárias ade-
quadas ao seu funcionamento ou no caso de embaraço da 
ação fiscalizadora.

§1º A interdição poderá ser levantada depois de consta-
tado, em reinspeção completa, o atendimento das exigên-
cias que motivaram a sanção.

§2º Se a desinterdição do estabelecimento não ocorrer 
no prazo de 6 (seis) meses, o registro será cancelado de 
ofício pelo S.I.M.

Art. 29. As sanções constantes desta seção serão aplica-
das pela autoridade fiscalizadora e lavrados em termos 
próprios.

Art. 30. As sanções administrativas, constantes neste re-
gulamento, serão aplicadas sem prejuízo de outras que, 
por lei, possam ser impostas por autoridade de saúde pú-
blica ou policial.

SEÇÃO VI

DA GRADAÇÃO DA PENA

Art. 31. Para a imposição da pena e sua gradação, a auto-
ridade competente observará:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas conse-
quências para a ordem econômica e para a saúde humana;

III - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento 
das normas desta Portaria.

Art. 32. Para efeitos de gradação da pena, considera-se:

I - atenuantes:
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a) a ação do infrator não ter sido fundamental para a con-
secução do evento;

b) o infrator, por espontânea vontade, procurar minorar 
ou reparar as consequências do ato lesivo que lhe for 
imputado;

c) se a falta cometida for de pequena monta;

d) a falta cometida não contribuir para dano à saúde hu-
mana.

II - agravantes:

a) ser o infrator reincidente;

b) ter o infrator cometido a infração visando a obtenção de 
qualquer tipo de vantagem;

c) ter o infrator conhecimento do ato lesivo e deixar de 
tomar as providências necessárias a fim de evitá-lo;

d) coagir outrem para execução material da infração;

e) ter a infração conseqüência danosa à saúde humana;

f) ter o infrator agido com dolo, fraude ou má-fé.

Parágrafo único. Havendo concurso de circunstâncias ate-
nuantes e agravantes, a aplicação da pena será considera-
da em razão das que sejam preponderantes.

CAPÍTULO V

DAS SANÇÕES PENAIS E CIVIS

Art. 33. Aquele que industrializa, comercializa, armazena 
ou transporta produtos alimentícios, infringindo as normas 
estabelecidas nas leis e nos seus regulamentos próprios, 
ficará sujeito a sanções penais previstas no Código Penal 
Brasileiro e Lei das Contravenções Penais, bem como, a 
sanções civis.

Art. 34. As infrações referidas no artigo anterior serão co-
municadas ao Ministério Público pela autoridade sanitária 
municipal.

Parágrafo único. Será admitida ação penal privada subsi-
diária da pública, se esta não for ajuizada no prazo legal, 
aplicando-se, no que couber, o disposto nos artigos 29 e 
30 do Código de Processo Penal.

Art. 35. Após julgamento em primeira instância do proces-
so administrativo cujo ato constitua infração penal, será 

encaminhada cópia do processo ao Ministério Público Esta-
dual, para fins do disposto no art. 28 desta Lei.

Art. 36. Sem prejuízo da aplicação das sanções adminis-
trativas e penais previstas nesta Lei, fica o infrator sujei-
to ao pagamento das despesas inerentes à efetivação das 
citadas punições e a reparação de danos, bem como, as 
demais sanções de natureza civil cabíveis.

CAPÍTULO VI

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

SEÇÃO I

DO PROCESSO

Art. 37. O processo será iniciado pelo auto de infração e 
dele constarão as provas e demais termos que lhe servirão 
de instrução.

Art. 38. O autuado ou seu representante legal, querendo, 
poderá ter vistas do processo, bem como solicitar cópias, 
nas dependências do escritório do S.I.M..

Parágrafo único. O representante legal do autuado deverá 
possuir procuração nos autos ou apresentá-la no ato do 
requerimento.

Art. 39. O auto de infração e demais termos que comporão 
o processo administrativo terão modelos próprios, aprova-
dos pelo S.I.M.

SEÇÃO II

DA AUTUAÇÃO

Art. 40. A infração a legislação sanitária será apurada em 
procedimento administrativo, iniciado com a lavratura do 
auto de infração, observados os prazos estabelecidos nes-
ta Lei e em outras normas legais e regulamentares aplicá-
veis à espécie.

Art. 41. Constatada a infração, será lavrado, pelo agente 
de inspeção devidamente credenciado, o respectivo auto 
que deverá conter dentre outras informações:

I - nome do infrator, endereço, CNPJ ou CPF bem como os 
demais elementos necessários a sua qualificação e identi-
ficação civil;

II - local e hora da infração;

III - descrição sucinta da infração e citação dos dispositi-
vos legais infringidos;

IV - nome do agente de inspeção e testemunhas, quando 
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houver, que deverão ser qualificadas;

V - assinatura do autuado, do fiscal, e de testemunhas 
quando houver.

§1º Lavrado o auto de infração, o autuante o lerá por in-
teiro para o autuado, testemunhas e demais pessoas pre-
sentes.

§2º Sempre que o autuado se negar a assinar o auto de 
infração, será o fato nele consignado e uma das vias lhe 
será remetida posteriormente, através de correspondência 
com aviso de recebimento - AR.

§3º A autuação será feita em 04 (quatro) vias, sendo uma 
do infrator, outra para instrução do processo, outra para 
o arquivo do órgão competente e a outra permanente no 
bloco do agente de fiscalização.

SEÇÃO III

DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO

Art. 42. O fiscal que lavrar o auto de infração deverá ins-
truí-lo com laudo fotográfico e relatório circunstanciado, de 
forma minuciosa, sobre a infração e demais ocorrências, 
bem como de peças que o compõem, de forma a poder 
melhor esclarecer a autoridade que proferirá a decisão.

Art. 43. O processo administrativo receberá parecer jurídi-
co sobre o seu embasamento legal ao caso concreto.

Art. 44. Concluída a fase de instrução, o processo será 
submetido a julgamento em primeira instância pelo Coor-
denador do Serviço de Inspeção Municipal e em segunda 
instância pela Comissão descrita no art. 58, II desta Lei.

Parágrafo único. O resumo da decisão será publicado no 
Diário Oficial do Município.

SEÇÃO IV

DO JULGAMENTO DO PROCESSO

Art. 45. As decisões definitivas do processo administrativo 
serão executadas:

I - administrativamente;

II - judicialmente.

Art. 46. Serão executadas por via administrativa:

I - a pena de advertência, através de notificação à parte 
infratora, fazendo-se sua inscrição no registro cadastral;

II - a pena de multa, enquanto não inscrita em dívida ati-
va, através de notificação para pagamento;

III - a pena de apreensão de matérias-primas, produtos 
alimentícios, subprodutos, ingredientes, rótulos, embala-
gens, equipamentos e utensílios com lavratura do respec-
tivo termo de apreensão;

IV - inutilização de matérias-primas, produtos alimentí-
cios, subprodutos, ingredientes, rótulos, embalagens, 
após a apreensão com lavratura do respectivo termo de 
inutilização;

V - a pena de suspensão através da notificação determi-
nando a suspensão imediata das atividades com a lavratu-
ra do respectivo termo de suspensão;

VI - a pena de interdição do estabelecimento com a lavra-
tura do respectivo termo no ato da fiscalização.

Art. 47. Nos casos de pena pecuniária, a não quitação do 
débito ensejará a inscrição na dívida ativa da instituição e 
promoção da execução fiscal.

Art. 48. Após inscrição em dívida ativa, a pena de multa 
será executada judicialmente.

Art. 49. Para fins de inscrição de débitos em dívida ativa 
serão gerados os seguintes formulários:

I - inscrição da dívida ativa;

II - certidão de dívida ativa;

III - documento de arrecadação municipal - DAM com va-
lor consolidado da dívida.

Parágrafo único. A emissão eletrônica dos documentos re-
feridos no caput deste artigo ficará a cargo da área de 
tributação do Município, sedo que a cobrança será de com-
petência da Procuradoria Geral.

Art. 50. A inclusão e a baixa da dívida ativa no Sistema 
Integrado de Administração Financeira dos Estados e Mu-
nicípios (SIAFEM) serão efetuadas pelo município.

Art. 51. As omissões ou incorreções na lavratura do auto 
de infração não acarretarão nulidade do mesmo quando do 
processo constarem os elementos necessários à determi-
nação da infração e do infrator.

Art. 52. Os resumos dos pareceres proferidos pela comis-
são serão publicados no Diário Oficial do Estado.
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Art. 53. A defesa e/ou recurso, quando produzidos por 
procurador, deverão estar acompanhados do instrumento 
de mandato sob pena de não serem apreciados.

SEÇÃO V

DA DEFESA E DO RECURSO

Art. 54. O infrator, querendo apresentar defesa, deverá 
protocolizá-la na sede do S.I.M., dirigida ao Coordenador 
do S.I.M., no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados 
da data do recebimento do auto de infração.

Art. 55. Recebida a defesa ou decorrido o prazo estipulado 
para a mesma, após parecer jurídico conforme previsto no 
art. 43 desta Lei, o Coordenador proferirá o julgamento 
e encaminhará resumo da decisão para ser publicada no 
Diário Oficial do Município.

Art. 56. Não concordando, o autuado, com a decisão profe-
rida em primeira instância, poderá, no prazo de 20 (vinte) 
dias contados da data do recebimento da decisão, através 
do aviso de recebimento (AR), interpor recurso para a co-
missão de segunda instância.

Art. 57. Transitada em julgado a decisão ou transcorridos 
os prazos recursais o infrator terá o prazo de 30 (trinta) 
dias para cumprir a obrigação.

SEÇÃO VI

DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO

Art. 58. A defesa administrativa e o recurso impugnado 
às penalidades impostas pelo presente regulamento serão 
julgados:

I - em primeira instância pelo Coordenador do Serviço de 
Inspeção Municipal.

II - em segunda e última instância, o recurso será julgado 
por uma comissão formada por dois técnicos em inspeção, 
das áreas correlatas, e um representante da assessoria 
jurídica.

§1º A comissão de segunda instância processará os julga-
mentos na forma do seu regimento interno.

§2º Os participantes da comissão de segunda instância 
não poderão, anteriormente, de forma alguma, ter se ma-
nifestado no processo.

§3º Todos os participantes das comissões deverão ser ser-
vidores municipais, estar no exercício de suas funções e 
ter formação em curso superior em uma das seguintes 
áreas:

I - Direito;

II - Engenharia de Alimentos;

III - Medicina Veterinária;

IV - Nutrição.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 59. Compete à Secretaria Municipal de Saúde, através 
do departamento de Vigilância Sanitária, a prévia inspeção 
e fiscalização de produtos agroindustriais e artesanais co-
mestíveis de origem vegetal, bem como a orientação das 
instalações e equipamentos necessários ao funcionamento 
dos serviços e das agroindústrias artesanais de produtos 
comestíveis de origem vegetal.

Art. 60. As atividades vinculadas ao S.I.M serão executa-
das por servidores do quadro da Secretaria Municipal de 
Agricultura ou requisitados de outras secretarias que dete-
nham atribuições típicas de inspeção ou fiscalização, que 
comporão a Comissão Especial de Inspeção Municipal.

§ 1° A função de Coordenador do Serviço de Inspeção 
Municipal será remunerada como função gratificada de 
referência FC-1.

§ 2° O cargo a que alude o parágrafo anterior será privativo 
de profissionais com terceiro grau completo na área de 
medicina veterinária.

§ 3° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar o paga-
mento de até dez horas extras mensais aos membros da 
Comissão Especial de Inspeção Municipal, exceto o coor-
denador, podendo ser pago até o limite de vinte horas ex-
tras de acordo com a demanda dos serviços.

§ 4° A Comissão Especial de Inspeção Municipal será 
composta por no mínimo:

I - um Coordenador;

II - um nutricionista;

III - um engenheiro civil ou arquiteto;

IV - um fiscal municipal;

V - um técnico agrícola;

Art. 61. O Poder Executivo poderá ainda, por meio de con-
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sórcio público, licitação ou nos casos dos art. 24 e 25 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, contratar os servi-
ços necessários ao bom funcionamento do S.I.M, exceto os 
relativos à fiscalização e atividades indelegáveis da Admi-
nistração Pública.

Art. 62. Esta Lei será regulamentada por Decreto do Chefe 
do Poder Executivo, no prazo de até sessenta dias a partir 
de sua publicação.

Art. 63. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 64. Revoga-se a Lei nº 595, de 23 de fevereiro de 
2010.

São Domingos do Norte – ES, 21 de dezembro de 2016.

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

LEI 853
Publicação Nº 68618

LEI Nº 853, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

Altera o art. 15, parágrafo único e o §1° do art. 52 
da Lei nº 684 de 16 de março de 2012 e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O caput e o parágrafo único do artigo 15 da Lei Mu-
nicipal nº 684, de 16 de março de 2012 passam a vigorar 
com a seguinte redação:

"Art. 15. Os lotes terão suas dimensões mínimas de 10,00m 
(dez metros) de testada e área mínima de 150,00m2 (cen-
to e cinquenta metros quadrados), salvo para urbanização 
específica ou edificação de conjuntos habitacionais de in-
teresse social, previamente aprovados pelo Poder Execu-
tivo Municipais.

Parágrafo único. Nos lotes oriundos de parcelamento de 
glebas que formarem esquina, a testada mínima será de 
11,00m (onze metros) com exceção dos Loteamentos de 
Interesse Social em que o índice pode ser alterado para 
a implantação de Programas e Projetos de Regularização 
Fundiária mediante aprovação do Poder Público Municipal."

Art. 2°. O §1° do art. 52 da Lei nº 684, de 2012 passa a 
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 52 [...]

§ 1º Os lotes terão uma área mínima de 84,00m² (oiten-
ta e quatro metros quadrados), com testada mínima de 
7,00m (sete) metros."

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

São Domingos do Norte – ES, 21 de dezembro de 2016.

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

LEI 854
Publicação Nº 68619

LEI Nº 854, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

Nomeia a Rua da Comunidade São Paulo da Cruz 
como Rua “Gabriel Peisino”.

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

Art. 1° A rua principal localizada na Comunidade São Paulo 
da Cruz, Zona Rural, deste Município, passa a ser denomi-
nada Rua “Gabriel Peisino”.

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

São Domingos do Norte - ES, 21 de dezembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

LEI 855
Publicação Nº 68620

LEI Nº 855, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

Altera os §§2° e 4° do art. 86 da Lei nº 210, de 3 de 
novembro de 1999 e dá outras providências.

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

Art. 1° Os §§2° e 4° do art. 86 da Lei nº 210, de 3 de 
novembro de 1999 passam a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 86. [...]
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§ 2° Somente será concedida uma nova licença 
desta espécie depois de decorrido, no mínimo, o prazo 
de 01 (um) ano da data em que reassumir o exercício de 
seu cargo efetivo.

[...]

§4° Não poderá obter a licença de que trata este artigo o 
servidor que esteja obrigado à devolução ou indenização 
aos cofres do Município a qualquer título, os que estejam 
em estágio probatório ou que foram cedidos ou permuta-
dos para outros poderes.

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

São Domingos do Norte - ES, 21 de dezembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

LEI 856
Publicação Nº 68621

LEI Nº 856, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

Nomeia a Unidade de Saúde do Distrito de São José 
do Honorato como “US Maria Natal de Souza da Vi-
tória”.

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

Art. 1° A Unidade de Saúde localizada no Distrito de São 
José do Honorato, passa a ser denominada “US Maria Na-
tal de Souza da Vitória”.

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

São Domingos do Norte - ES, 21 de dezembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

LEI 857
Publicação Nº 68622

LEI Nº 857, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

Nomeia a Unidade de Saúde do Distrito de São Fran-
cisquinho como “US Agostinho Rubim”.

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

Art. 1° A Unidade de Saúde localizada no Distrito de Fran-
cisquinho passa a ser denominada “US Agostinho Rubim”.

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

São Domingos do Norte - ES, 21 de dezembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

São Gabriel da Palha

Prefeitura

ERRATA DO DECRETO Nº 704/2016- NOMEIA SER-
VIDOR

Publicação Nº 68824

ERRATA

Decreto nº 704/2016 publicado no Diário Oficial dos Mu-
nicípios do Espírito Santo, Edição 658 do dia 16/12/2016, 
que nomeia o Servidor Dayson Marcelo Barbosa.

Onde se lê:

“Cargo Comissionado de Procurador Geral do Município”

Leia-se:

“Cargo Comissionado de Consultor Jurídico, Padrão CC-1”

PORTARIA Nº. 009/2016- SMTADSF-DESIGNA SER-
VIDOR

Publicação Nº 68790

PORTARIA Nº. 009/2016- SMTADSF DESIGNA SER-
VIDOR

AGNES NOGUEIRA COUTO, Secretária Municipal do Tra-
balho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família da 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do 
Espírito Santo, nomeada pelo Decreto N.º 695/2016, de 
06 de dezembro de 2016, usando das atribuições legais 
que lhe confere o Decreto N.º 139/2010, de 31 de março 
de 2010, da Prefeitura Municipal, e,
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CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da 
Lei N.º 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de 
remeter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Mu-
nicipal, Relatórios de todos os contratos firmados sob sua 
gestão, indicando seu número, nome do contratado, ob-
jeto, valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do 
Contrato;

CONSIDERANDO que deverá ser designado para Fiscal 
do Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfei-
to desempenho da função,

R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR o Servidor JOSÉ RODRIGO PAR-
TELLI, Matrícula n°. 3460, Escriturário, para atuar como 
Fiscal do Contrato n°. 44/2016, celebrado com o Senhor 
Anderson Ramaldes Machado, para locação de um imóvel 
urbano, a fim de sediar o Abrigo Institucional- Abrigo Luz, 
deste município, em cumprimento ao disposto no Art. 67 e 

Parágrafos da Lei N.º 8.666/93.

Art. 2.º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total 
eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização 
da execução do contrato, tendo total responsabilidade 
pelos resultados, devendo observar o cumprimento, pela 
contratada, das regras técnicas, científicas ou artísticas 
previstas no instrumento contratual.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, desenvolvi-
mento Social e Família, em 22 de dezembro de 2016.

AGNES NOGUEIRA COUTO

Secretária Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvi-
mento Social e Família.

São José do Calçado

Prefeitura

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 
Nº090/2015, DO CREDENCIAMENTO Nº001/2015

Publicação Nº 68669

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 
Nº090/2015, DO CREDENCIAMENTO Nº001/2015

Art.57, II, da Lei nº8.666/93

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Calça-
do-ES.

Contratada: EMPRESA LABORATÓRIO LABORANÁLI-
SE LTDA.

Objeto: O Presente Termo Aditivo tem objeto de acrés-
cimo de valor do Contrato/SMS/ n090/2015, do Creden-
ciamento nº001/2015, referente os exames laboratoriais, 
descritos na Resolução nº 088/2008, art. 4º - TABELA TO-
TAL DE PROCEDIMENTOS SUS – 2009, conforme processo 
nº6.201/2016.

Do acréscimo: Em R$:40.000,00(quarenta mil reais), o 
valor do Contrato/SMS/Nº090/2015.

Dotação Orçamentária:

A dotação orçamentária consta do Orçamento:

Nas fichas: 112 e 113.

São José do Calçado-ES, em 21/12/2016.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal

TERMO DE DISPENSA 5719 E 5755/2016
Publicação Nº 68659

TERMO DE DISPENSA

PROCESSO Nº 5719/2016

O Município de São José do Calçado, torna público que, a 
Prefeita Municipal, através deste e de acordo com o art. 
26, da Lei Federal nº.8.666/93, lavra o presente Termo de 
Dispensa para contratação dos serviços no objeto, diante 
das condições e do fundamento legal expressos no pre-
sente termo.

Os serviços objetos do presente termo serão realizados 
para a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Ser-
viços Urbanos.

Fundamentação Legal:

O presente termo de dispensa encontra fundamentação 
legal no artigo 24, inciso II, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações.

Objeto: Contratação para conserto e manutenção das tor-
res de TV da sede e do distrito de Airituba nesta cidade, 
conforme solicitação e descrição do Secretário Municipal 
de Transportes, Obras e Serviços Urbanos - Interino.

Prazo e datas:

Os serviços objeto do presente Termo de Dispensa serão 
realizados a partir da ordem de fornecimento.

Contratada: MARCIO ACIR ALVES DE RESENDE, pes-
soa física, inscrita no CPF sob nº. 017.000.757-05, esta-
belecida à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 119, Res 
de Baixo, Bairro: Centro, Cep: 29.470-000, no município 
de São José do Calçado - ES.
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Valor Total do Contratado: R$: 600,00 (Seiscentos 
reais).

Dotação Orçamentária: Fonte de Recurso: 1000 – Ficha 
156

São José do Calçado-ES, 20 de Dezembro de 2016.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal

TERMO DE DISPENSA

PROCESSO Nº 5755/2016

O Município de São José do Calçado, torna público que, a 
Prefeita Municipal, através deste e de acordo com o art. 
26, da Lei Federal nº.8.666/93, lavra o presente Termo de 
Dispensa para contratação dos serviços no objeto, diante 
das condições e do fundamento legal expressos no pre-
sente termo.

Os serviços objetos do presente termo serão realizados 
para a Secretaria Municipal de Saúde através do Fundo 
Municipal de Saúde.

Fundamentação Legal:

O presente termo de dispensa encontra fundamentação 
legal no artigo 24, inciso II, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações.

Objeto: Contratação de empresa para realização de ma-
téria publicitária para promoção em saúde, que no caso 
específico será sobre combate à proliferação do mosquito 
transmissor da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya, con-
forme solicitação de descrição do Secretário Municipal de 
Saúde.

Prazo e datas:

Os serviços objeto do presente Termo de Dispensa serão 
realizados a partir da ordem de fornecimento.

Contratada: J. H. DA SILVA VAILLANT JUNIOR - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob 
nº 05.451.684/0001-61, estabelecida na Rua Antônio G. 
Figueiredo, nº 35, Parque do Trevo, Cep: 28.360-000, Tel.: 
(28) 3562-1577, no município de Bom Jesus do Itabapoa-
na – RJ.

Valor Total do Contratado: R$: 2.295,00 (Dois mil 
duzentos e noventa e cinco reais).

Dotação Orçamentária: Ficha 174

São José do Calçado-ES, 20 de Dezembro de 2016.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal

TERMO DE DISPENSA PROCESSO Nº 5063/2016
Publicação Nº 68700

TERMO DE DISPENSA

PROCESSO Nº 5063/2016

O Município de São José do Calçado, torna público que, a 
Prefeita Municipal, através deste e de acordo com o art. 
26, da Lei Federal nº.8.666/93, lavra o presente Termo de 
Dispensa para contratação dos serviços no objeto, diante 
das condições e do fundamento legal expressos no pre-
sente termo.

Os serviços objetos do presente termo serão realizados 
para a Secretaria Municipal de Saúde através do Fundo 
Municipal de Saúde.

Fundamentação Legal:

O presente termo de dispensa encontra fundamentação 
legal no artigo 24, inciso II, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações.

Objeto: Contratação para prestação de serviços de manu-
tenção e limpeza nos aparelhos de ar condicionado na Uni-
dade de Saúde II, nas salas de Ginecologia, Enfermagem 
e Arquivo, conforme solicitação de descrição do Secretário 
Municipal de Saúde.

Prazo e datas:

Os serviços objeto do presente Termo de Dispensa serão 
realizados a partir da ordem de fornecimento.

Contratada: GILBERTO BELONI DOS SANTOS JU-
NIOR, pessoa física, inscrita no CPF sob nº 122.164.447-
58, estabelecida na Rua Ivone Valadão, nº 90, And 2º, 
Bairro: Centro, Cep: 29.560-000, Tel.: (28) 99911-0597, 
no município de Guaçuí – ES.

Valor Total do Contratado: R$: 360,00 (Trezentos e 
sessenta reais).

Dotação Orçamentária: Ficha 87

São José do Calçado-ES, 16 de Dezembro de 2016.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal
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Câmara muniCiPal

LEIS 1.990  E OUTRAS DE 2016
Publicação Nº 68838

LEI Nº. 1.990/2016

“Fixa o subsídio dos Vereadores para a legislatura de 2017 
a 2020”.

O Presidente da Câmara Municipal de São José do Calça-
do, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que em cumprimento ao artigo 20, XVIII 
da Lei Orgânica Municipal e no artigo 157 do Regimento 
Interno desta Casa de Leis PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º. O subsídio do Vereador da Câmara Municipal de 
São José do Calçado para os quatro anos da legislatura 
de 2017 a 2020 devido a partir da posse, fica inicialmente 
fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Parágrafo único. Ao subsídio do Vereador é vedada à in-
clusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação, ajuda de custo, auxílio moradia 
ou outra qualquer espécie remuneratória, na forma do ar-
tigo 39, § 4º, da Constituição Federal, salvo a verba inde-
nizatória prevista no artigo 3º desta Lei.

Art. 2°. O Subsidio do Presidente da Câmara Municipal, de 
São José do Calçado para os quatro anos da legislatura de 
2017 a 2020 devido a partir da posse, será diferenciado, 
em razão do exercício das funções representativas e ad-
ministrativas, ficando inicialmente fixado em R$ 5.200,00 
(cinco mil e duzentos reais).

Art. 3º. Os subsídios dos vereadores serão revistos anual-
mente na mesma data e com mesmo índice aplicável à 
remuneração dos servidores públicos municipais na forma 
prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, 
observados os limites aplicáveis.

Art. 4º. É vedado o pagamento adicional de férias, décimo 
terceiro e o pagamento pelo comparecimento a Sessão 
Legislativa Extraordinária.

Art. 5º. O Vereador que não comparecer às Sessões, ou 
comparecer e não participar da votação, deixará de rece-
ber fração de seu subsídio, proporcionalmente ao número 
de Sessões Ordinárias e Extraordinárias realizadas durante 
o mês, salvo motivo devidamente justificado, com base no 
Regimento Interno da Câmara Municipal.

Art. 6º. Aos Vereadores, segurados do Regime Geral de 
Previdência Social, será aplicada a legislação correlata 
para efeitos de contribuição e benefícios previdenciários.

Art. 7º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias da Câmara Municipal de 
São José do Calçado.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 
2017.

São José do Calçado, 22 de novembro de 2016.

Benedito Borges de Souza

Presidente da CMSJC

LEI Nº. 1.991/2016

“Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e de Secre-
tário Municipal, para a legislatura de 2017 a 2020”.

O Presidente da Câmara Municipal de São José do Calça-
do, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que em cumprimento ao artigo 20, XVIII 
da Lei Orgânica Municipal e no artigo 157 do Regimento 
Interno desta Casa de Leis PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º. O subsídio mensal do Prefeito do Município de São 
José do Calçado, a partir de 1° de janeiro de 2017, devido 
a partir da posse, fica inicialmente fixado em R$ 10.000,00 
(dez mil reais).

Art. 2º. O subsídio mensal do Vice-Prefeito do Município 
de São José do Calçado, a partir de 1° de janeiro de 2017, 
devido a partir da posse, fica inicialmente fixado em R$ 
6.000,00 (seis mil reais).

Art. 3°. °. O subsídio mensal de Secretário Municipal de 
São José do Calçado, a partir de 1° de janeiro de 2017, 
devido a partir da posse, fica inicialmente fixado em R$ 
4.000,00 (quatro mil reais).

§ 1°. O Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, para efei-
tos desta Lei, é considerado agente político com as mes-
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mas prerrogativas de Secretário Municipal e perceberá o 
mesmo subsídio destes.

§ 2º. O Vice-Prefeito, nomeado Secretário, deverá optar 
pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário, ve-
dado o pagamento de qualquer acréscimo.

Art. 4º. Aos subsídios fixados nesta Lei é vedada à inclusão 
de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba 
de representação, ajuda de custo, auxílio moradia ou outra 
qualquer espécie remuneratória, na forma do artigo 39, § 
4º, da Constituição Federal, salvo o disposto no artigo 6º 
desta Lei.

Art. 5º. Aos Secretários Municipais é devido 13º subsídio 
no mês de aniversário e o adicional de 1/3 constitucional 
de férias.

Art. 6º. Os subsídios fixados nesta Lei serão revistos anual-
mente na mesma data e com mesmo índice aplicável à 
remuneração dos servidores públicos municipais na forma 
prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, 
observados os limites aplicáveis.

Art. 7º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal 
de São José do Calçado.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 
2017.

São José do Calçado, 22 de novembro de 2016.

Benedito Borges de Souza

Presidente da CMSJC

LEI Nº. 1.992/2016

Denomina “Caminho dos Sonhos”.

O Presidente da Câmara Municipal de São José do Calça-
do, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que em cumprimento ao artigo 20, XVIII 
da Lei Orgânica Municipal e no artigo 157 do Regimento 
Interno desta Casa de Leis PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º. Denomina “Caminho dos Sonhos” a rua que se 
inicia na Rua Padre Armando Geerts, entre o número 273 
e 300 e vai até a estrada de acesso ao sítio de Carlos Ro-
gério Pereira, localizado no Bairro Honorelino Gomes de 
Oliveira, nesta cidade de São José do Calçado, conforme 
mapa em anexo.

Art. 2º. Fica o Poder executivo Municipal responsável a 
afixar placa indicativa na referida Rua, em no máximo 30 
(trinta) dias após a publicação desta lei.

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

São José do Calçado, 22 de novembro de 2016.

Benedito Borges de Souza

Presidente da CMSJC

\s

PORTARIAS 354 E 355 DE 2016
Publicação Nº 68835

PORTARIA Nº 354, DE 06 DE DEZEMBRO 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 Poder Executivo decretou ponto 
facultativo nas repartições públicas municipais, no dia 
09/12/2016 (sexta-feira) em face do feriado municipal em 
Consagração a Nossa Senhora Imaculada Conceição no dia 
08/12/2016 (quinta-feira), e acompanhando o Decreto 
nº 5.489/2016;

RESOLVE:
Art. 1°. Decretar ponto facultativo no dia 09/12/2016 
(sexta-feira), em face ao feriado municipal do dia 
08/12/2016 (quinta-feira).

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

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

São José do Calçado, 06 de dezembro de 2016.

Benedito Borges de Souza

Presidente da CMSJC
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PORTARIA Nº 355, DE 22 DE DEZEMBRO 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 23/12/2016 (sexta-feira) é 
antevéspera do Natal e acompanhando o Decreto nº 
5.494/2016 do Poder Executivo que decretou ponto fa-
cultativo nas repartições públicas municipais;

RESOLVE:

Art. 1°. Decretar ponto facultativo no dia 23/12/2016 
(sexta-feira), antevéspera do Natal.

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

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

São José do Calçado, 22 de dezembro de 2016.

Benedito Borges de Souza

Presidente da CMSJC

RESOLUÇÃO Nº 331 DE 2016
Publicação Nº 68837

RESOLUÇÃO Nº. 331/2016.

Dispõe sobre a transferência de local para realização 
da Sessão Solene de Instalação e Posse do Prefeito, 
Vice e Vereadores da Câmara Municipal de São José 
do Calçado para Legislatura 2017-2020.

O Presidente da Câmara Municipal de São José do Calça-
do, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara Municipal em Sessão Ordi-
nária realizada dia 12 de dezembro de 2016 aprovou e ele 
Promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica transferida para a Quadra de Esportes Sa-
muel Rezende da Fonseca-anexa ao Ginásio de Calçado, 
a Sessão Solene de Instalação e Posse do Prefeito, Vice 
e Vereadores da Câmara Municipal de São José do Calça-
do-ES, a ser realizada no dia 01 de janeiro de 2017, às 
18horas e 30 minutos.

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

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

Presidência da Câmara, 12 de dezembro de 2016.

Benedito Borges de Souza

Presidente da CMSJC

São Roque do Canaã

Prefeitura

PORTARIA N.º 477/2016
Publicação Nº 68843

PORTARIA Nº 477/2016

DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FÉ-
RIAS DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII da Lei Orgânica Muni-
cipal e considerando:

a) a Portaria nº 063, de 29 de fevereiro de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o gozo de férias, relativas ao período 
aquisitivo de 02/07/2014 a 1º/07/2015, ao servidor GLAU-
BER REGATTIERI ROLDI, no período de 11/01/2017 a 
31/01//2017.

Parágrafo Único - O gozo das férias relativas ao período 
aquisitivo de que trata o caput deste artigo, havia sido 
suspenso através da Portaria n.º 063, de 29 de fevereiro 
de 2016.

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

Gabinete do Prefeito, 22 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal
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PORTARIA N.º 478/2016
Publicação Nº 68845

PORTARIA Nº 478/2016

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

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

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
005920/2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor GLAUBER REGATTIERI 
ROLDI, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Tu-
rismo, Cultura, Esporte e Lazer, para acompanhar e fisca-
lizar a apresentação de um show musical ao vivo, com a 
Banda ARAKETU, no dia 1º de janeiro de 2017 às 00:30, 
no centro do Município de São Roque do Canaã - ES.

Art. 2º - O período de fiscalização será de acordo com o 
estabelecido no Contrato de Prestação de Serviços Artísti-
cos n.º 117/2016, que faz parte do processo supracitado.

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

Gabinete do Prefeito, 22 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 479/2016
Publicação Nº 68846

PORTARIA Nº 479/2016

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

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

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
005920/2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor GLAUBER REGATTIERI 
ROLDI, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Tu-
rismo, Cultura, Esporte e Lazer, para acompanhar e fisca-
lizar a apresentação de um show musical ao vivo, com a 
Banda NEWPLACE BAND, no dia 31 de dezembro de 2016, 
às 22:00, no centro do Município de São Roque do Canaã 
- ES.

Art. 2º - O período de fiscalização será de acordo com o 
estabelecido no Contrato de Prestação de Serviços Artísti-
cos n.º 118/2016, que faz parte do processo supracitado.

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

Gabinete do Prefeito, 22 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 013, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.
Publicação Nº 68834

RESOLUÇÃO Nº 013, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

O Conselho Municipal de Saúde de São Roque do Canaã 
em sua 115ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 22 
de dezembro de 2016, no uso de suas competências regi-
mentais e atribuições conferidas pela Lei nº 007 de 1997, 
alterada pela Lei nº 321/2005.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o RAG – Relatório Anual de Gestão do 
Fundo Municipal de Saúde, do Município de São Roque do 
Canaã/ES referente ao período de Janeiro de 2016 a No-
vembro de 2016.

Art. 2° - Apreciar e Aprovar a PAS – Programação Anual 
de Saúde, do Município de São Roque do Canaã/ES refe-
rente ao exercício de 2017.

Art. 3º - Aprovar a substituição do membro titular senhora 
Expedita Barroso de Souza pela Senhora Roberta Spalenza 
Perini Peroni e a membro Suplente Senhora Roberta Spa-
lenza Perini Peroni pela Senhora Elizangela Correa de Sou-
za, Representantes da Entidade Prestadora de Serviços de 
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Saúde – ORDESC (Organização para o Desenvolvimento 
Social e Cidadania) para compor o referido Conselho.

Art. 4º - Aprovar a exclusão da Entidade Cantinho da ami-
zade – Grupo da 3ª idade de São Roque do Canaã/ES, no 
Conselho Municipal de Saúde de São Roque do Canaã/ES.

Art. 5º - Aprovar a Minuta do 1º Termo Aditivo Ao Termo 
de Parceria 001/2016 (um de dois mil e dezesseis) entre o 
Município de São Roque do Canaã/ES e a OSCIP - ORDESC 
- Organização para o Desenvolvimento Social e Cidada-
nia, sendo que a Proposta Financeira Global compõem a 
minuta.

Cybeli Pandini Giurizatto Almeida

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução nº 013 de 22 de dezembro de 
2016, nos termos do Decreto 3.037/2016.

Cybeli Pandini Giurizatto Almeida

Secretária Municipal de Saúde

Serra

Prefeitura

AVISO ADENSO SRPMPE155/2016
Publicação Nº 68797

AVISO DE ADENDO

O MUNICÍPIO DA SERRA, através da Pregoeira, comu-
nica aos interessados que encontra-se disponível no site 
www.licitacoes-e.com.br (link licitações), ADENDO re-
ferente ao SRP PREGÃO ELETRÔNICO N.º 155/2016 
cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS (SRP), visando a 
prestação de serviços contínuos de vigilância patrimonial 
desarmada/armada, no âmbito da Prefeitura Municipal da 
Serra, Licitação n° 657840. O adendo relativo ao edital 
está disponível no site acima citado.

Serra, 22 de dezembro de 2016.

Giovanna Demarchi Rosa

Pregoeira Oficial/SEAD

PORTARIA Nº 031/2016 PMS SESA
Publicação Nº 68628

PORTARIA Nº 031/SESA/2016

Dispõe sobre as normas técnicas e administrativas rela-
cionadas à prescrição e dispensação de medicamentos e à 
normatização da Assistência Farmacêutica, considerando 
os processos de seleção, aquisição, distribuição, recebi-
mento e armazenamento de medicamentos pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

O Secretário Municipal de Saúde do município da Serra, 
do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais:

Considerando a necessidade de adoção e acompanha-
mento de critérios para promover o uso racional de me-
dicamentos na rede municipal de saúde; os Códigos 
de Ética que regulamentam o exercício profissional de 
Enfermagem, Farmácia, Medicina e Odontologia; os 
Programas, Protocolos e/ou Rotinas estabelecidos no âm-
bito do SUS e o disposto na Lei nº. 5.081 de 24 de agosto 
de 1966, na Lei 5.991 de 17 de dezembro de 1973, na 

Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986, na Lei nº 9.787 de 
10 de fevereiro de 1999, na Portaria MS nº 3.916 de 30 
de outubro de 1998, na Portaria SVS/MS nº 344 de 12 de 
maio de 1998, na Portaria SVS/MS nº 06 de 29 de janeiro 
de 1999, no Decreto Presidencial nº 7.508 de 28 de junho 
de 2011 que regulamenta a Lei nº 8.080 de 19 de setem-
bro de 1990, na Portaria GM nº 2.488 de 21 de outubro 
de 2011, na Portaria nº 1.625 de 10 de julho de 2007, 
na, Resolução ANVISA nº. 44 de 17 de agosto de 2009, 
Resolução ANVISA nº. 20 de 05 de maio de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer normas técnicas e administrativas re-
lacionadas à prescrição e dispensação de medicamentos 
no âmbito das unidades pertencentes à rede de serviços 
municipal de saúde do Sistema Único de Saúde e estabe-
lecer a normatização da Assistência Farmacêutica consi-
derando os processos de seleção, aquisição, distribuição, 
recebimento e armazenamento de medicamentos execu-
tados pela Secretaria Municipal de Saúde da Serra/ES.

CAPÍTULO I

DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Adotar, para efeitos desta Portaria, as seguintes 
definições:

Classe Terapêutica: categoria que congrega medica-
mentos com propriedades e/ou efeitos terapêuticos seme-
lhantes.

Dispensação: é o ato profissional farmacêutico de pro-
porcionar um ou mais medicamentos a um paciente, como 
resposta à apresentação de uma receita elaborada por um 
profissional autorizado. Neste ato, o farmacêutico informa 
e orienta o paciente sobre o uso adequado do medica-
mento. São elementos importantes da orientação, entre 
outros, a ênfase no cumprimento da dosagem, a influência 
dos alimentos, a interação com outros medicamentos, o 
reconhecimento de reações adversas potenciais e as con-
dições de conservação dos produtos.

Doença Aguda: doença relativamente grave de curta du-
ração.

Doença Crônica: doença que tem uma ou mais das se-
guintes características: são permanentes, deixam inca-
pacidade residual, são causadas por alteração patológica 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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não reversível, requerem treinamento especial do paciente 
para reabilitação, pode-se esperar requerer um longo perí-
odo de supervisão, observação ou cuidado.

Medicamentos: produto farmacêutico tecnicamente obti-
do ou elaborado com finalidade: profilática, curativa, pa-
liativa ou para fins de diagnóstico.

Prescrição/Receita: ato de definir o medicamento a ser 
consumido pelo paciente, com a respectiva dosagem e du-
ração do tratamento, expresso mediante a elaboração de 
uma receita médica.

Prescritores: profissionais de saúde credenciados para 
definir o medicamento a ser usado.

Uso Racional de Medicamentos: é o processo que com-
preende a prescrição apropriada; a disponibilidade opor-
tuna e a preços acessíveis; a dispensação em condições 
adequadas; e o consumo nas doses indicadas, nos inter-
valos definidos e no período de tempo indicado de medica-
mentos eficazes, seguro e de qualidade.

CAPITULO I

DA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Art. 3º Estabelecer que a Relação de Medicamentos 
Essenciais do Município da Serra – REMES deverá ser nor-
teadora das prescrições de medicamentos nos serviços de 
saúde do Sistema Único de Saúde Municipal.

Art. 4º Estabelecer que toda prescrição de medicamentos 
deverá ser precedida de consulta, devidamente registrada 
em prontuário, sujeita ao controle e avaliação de supervi-
sões técnicas e/ou auditorias de rotina.

Art. 5º Estabelecer que as prescrições, para serem aten-
didas deverão:

a) Ser emitidas em 02 vias, em formulário próprio, salvo 
em situações excepcionais;

b) Possuir a identificação da unidade de atendimento;

c) Conter o número do prontuário e/ou microárea e famí-
lia, para as Unidades de Saúde da Família;

d) Apresentar o nome completo do usuário;

e) Apresentar a data da prescrição;

f) Ser escrita com letra legível (a tinta ou digitada) e sem 
rasura;

g) Apresentar assinatura e carimbo, ou nome legível do 
profissional e seu número de inscrição no respectivo con-
selho profissional, exceto nos casos de receituário de con-
trole especial;

h) Apresentar identificação dos medicamentos de acordo 
com a DCB (Denominação Comum Brasileira) ou na sua 
falta a DCI (Denominação Comum Internacional); sendo 
proibida a utilização de abreviatura e nomes comerciais, 
respeitando a legislação vigente;

i) Conter o nome do medicamento, concentração, forma 
farmacêutica, quantidade e posologia (dose, freqüência e 
duração do tratamento). A utilização de carimbos conten-
do a identificação dos medicamentos poderá ser utilizada 
desde que conste apenas um medicamento por carimbo;

j) Ser individualizadas, salvo quando objetivarem trata-
mento/prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis 
em casais, ou tratamento familiar de verminoses, pedicu-
loses e escabiose, devendo ser especificado pelo prescritor 
no verso da receita carbonada os nomes dos familiares;

Parágrafo único: A prescrição de medicamentos sujeitos 

a controle especial deverá atender ao disposto em legisla-
ção específica vigente (Portaria nº 344/98-MS que Aprova 
o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos 
sujeitos a controle especial)

Art. 6º Para fins de prescrição de medicamentos são con-
siderados prescritores os seguintes profissionais de saúde: 
médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros.

Art. 7º Estabelecer que as receitas terão validade de 30 
dias a partir de sua data de emissão, exceto:

I. Receitas de medicamentos pertencentes às classes te-
rapêuticas: analgésicos e antipiréticos, antibacterianos, 
antiflamatórios não esteroidais, antialérgicos, antiespas-
módicos, anticolinérgicos e antieméticos utilizados no tra-
tamento de doenças agudas, terão validade de dez dias, a 
partir da data de sua emissão;

II. Receitas de medicamentos utilizados no tratamento de 
doenças crônicas, de uso contínuo, antianêmicos, medi-
camentos para febre reumática, contraceptivos e medica-
mentos padronizados para dermatite de fraldas terão va-
lidade de no máximo seis meses a partir da data de sua 
emissão;

III. Receitas de antibióticos utilizados em tratamentos pro-
longados terão validade de no máximo noventa dias a par-
tir da data de sua emissão com justificativa do prescritor.

Art. 8º Estabelecer que as prescrições médicas utilizadas 
no tratamento de doenças crônicas e de uso contínuo de-
verão apresentar, de maneira explícita pelo Prescritor, a 
identificação do período de tratamento por meio da poso-
logia e quantidade total de unidades farmacêuticas a se-
rem utilizadas e/ou por meio da descrição do tempo de 
tratamento.

Parágrafo único. Neste caso a dispensação se dará de 
forma gradual até o término da validade da receita, obe-
decendo a posologia especificada pelo prescritor, por perí-
odo a ser definido pelo farmacêutico/servidor que atua na 
farmácia, visando a evitar o fracionamento das cartelas. 
Caso não conste a descrição do período, a prescrição terá 
validade de (90) noventa dias à partir da data de emissão.

Art. 9º. Estabelecer que as prescrições de medicamentos 
emitidas por Enfermeiros devem:

I. objetivar a manutenção de tratamento somente pelo 
período de prescrição estabelecido, para indivíduos con-
trolados e sem intercorrências, observando-se o critério 
de avaliação médica após esse período e vinculado aos 
protocolos dos programas e ações de atenção básica esta-
belecidos no âmbito do SUS (Anexo I):

a) medicamentos antidiabéticos, anti-hipertensivos, diu-
réticos e medicamentos utilizados para redução da morbi-
mortalidade cardiovascular padronizados para o controle 
de Diabetes Mellitus e/ou da Hipertensão Arterial, até 60 
(sessenta) dias;

b) medicamentos padronizados para o tratamento de 
Hanseníase, Tuberculose e Anemias, por 30 dias;

c) medicamentos padronizados para a Anticoncepção, até 
90 (noventa) dias;

d) medicamentos padronizados para o tratamento do fu-
mante, exceto medicamentos sujeitos à controle especial.

II. Conter medicamentos que integram protocolos estabe-
lecidos no âmbito do SUS (Anexo I):

a) medicamentos padronizados para tratamento de 
Parasitoses;

b) medicamento de uso oral, padronizado para suplemen-
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tação de ferro na prevenção de Anemias, em gestantes, 
puérperas e lactentes;

c) medicamento padronizado para prevenção de Defeitos 
de Formação do Tubo Neural na periconcepção;

d) medicamento para Reidratação Oral;

e) medicamentos padronizados para tratamento de 
Candidíase e Dermatite Amoniacal;

f) medicamentos padronizados para tratamento das 
Doenças Sexualmente Transmissíveis, segundo aborda-
gem sindrômica e/ou comprovação laboratorial;

g) medicamento de uso nasal, padronizado para preven-
ção e alívio da Congestão Nasal, inclusive nebulização com 
Soro Fisiológico 0,9%;

h) medicamentos de uso tópico, padronizados para tra-
tamento de Dermatite Seborréica, Escabiose, Impetigo, 
Intertrigo e Pediculose;

i) medicamentos Fitoterápicos padronizados;

j) medicamentos analgésicos e antipiréticos de uso oral, 
padronizados para alívio de Dor e/ou Febre;

k) medicamentos de uso oral, padronizados para Pirose, 
Náusea, Cólica em gestantes e Dermatite de Fraldas;

l) medicamento padronizado para Anticoncepção de 
Emergência;

m) medicamentos padronizados para Tratamento de 
Feridas;

n) medicamentos padronizados para Hiperceratose.

Art. 10 Estabelecer que as prescrições de medicamentos 
emitidas por Cirurgiões Dentistas devem ater-se aos even-
tos que acometem sua área de atuação clínica e:

I. conter, no nível básico de atenção à saúde, medicamen-
tos analgésicos não-opióides, antieméticos, antiinflamató-
rios, antiinfecciosos (antibacterianos, antifúngicos, antivi-
rais, antisépticos e o metronidazol, pela sua ação contra 
agentes anaeróbios);

II. conter, se necessário, em situações relacionadas ao 
controle da dor odontológica, sedação para realização de 
procedimentos odontológicos ou situações relacionadas ao 
controle da ansiedade prévia ao atendimento odontológico 
imediato, medicamentos ansiolíticos e analgésicos opiói-
des;

III. conter, se necessário, em situações de urgência e 
emergência, medicamentos preconizados para cada situa-
ção, em conformidade com a legislação vigente.

Art. 11 No caso do paciente fazer uso de mais de um 
medicamento de controle especial, sujeito a Receita de 
Controle Especial em 02 vias, os medicamentos padro-
nizados da REMES devem ser prescritos em receituários 
separados dos medicamentos que não são padronizados 
pelo município.

Art. 12 Caso ocorram prescrições em desacordo com o 
preconizado nesta normativa, serão co-responsabilizados 
pela orientação ao paciente e pela resolução da irregulari-
dade identificada: o farmacêutico/fornecedor, o prescritor 
e o gerente da unidade de saúde.

CAPÍTULO II

DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Art. 13 Estabecer que a dispensação/fornecimento de 
medicamentos nas farmácias das Unidades de Saúde da 
Prefeitura da Serra deverá ocorrer mediante a apresen-

tação da receita do Sistema Único de Saúde (SUS) muni-
cipal, estadual, hospitais, serviços públicos e instituições 
conveniadas ao SUS, desde que a receita esteja em con-
formidade com o preconizado na presente portaria e o pa-
ciente seja morador do município da Serra.

Parágrafo único. Os pacientes com prescrição oriundas 
de outros estabelecimentos, que não da rede SUS, serão 
submetidos à avaliação da rede de serviços municipal do 
SUS, por meio de consulta, para verificação da possibili-
dade de adequação aos tratamentos farmacoterapêuticos 
preconizados pela REMES.

Art. 14 Estabelecer que a dispensação de medicamentos 
deverá ocorrer, preferencialmente, na farmácia da Unidade 
de Saúde de referência para o bairro onde reside o usuário.

Parágrafo único. Quando algum medicamento estiver, 
temporariamente, indisponível na unidade de saúde de re-
ferência onde reside o usuário, o farmacêutico ou atenden-
te deverá orientar o usuário a procurar outra unidade de 
saúde de posse do receituário para atendimento.

Art. 15 Estabelecer que o atendimento deverá ocorrer me-
diante apresentação das duas vias de receita ou com a via 
original e fotocópia da mesma, para retenção e arquivo.

Parágrafo único. É vetado o atendimento mediante apre-
sentação apenas da 2ª via da prescrição.

Art. 16 Estabelecer que as duas vias das receitas aten-
didas deverão conter todos os registros necessários: ser 
carimbadas, identificadas com nome legível do atendente, 
datadas e especificada a quantidade entregue ao pacien-
te, sob pena de advertência nas supervisões técnicas e/ou 
auditorias de rotina.

§ 1º A primeira via da receita deverá ser entregue ao usu-
ário e a segunda via deverá ficar retida na farmácia e ar-
quivada pelo prazo de 01 ano, para fins administrativos.

§ 2º Os Receituários de Controle Especial emitidos em 
duas vias sendo a primeira via pertencente à farmácia e a 
segunda do paciente, e deverá ser arquivada por um pe-
ríodo de 02 anos, conforme portaria 344/98 que Aprova o 
Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos 
sujeitos a controle especial.

§ 3º A notificação de Receita Azul deverá ser retida e ar-
quivada por um período de 02 anos, conforme portaria 
344/98 que Aprova o Regulamento Técnico sobre substân-
cias e medicamentos sujeitos a controle especial.

Art. 17 Estabelecer que as prescrições de medicamentos 
utilizados no tratamento de doenças crônicas e medica-
mentos de uso contínuo deverão ser dispensadas/forneci-
das de forma gradual, obedecendo a posologia especifica-
da pelo prescritor e as características individuais do usuá-
rio, por período a ser definido pelo farmacêutico/servidor 
que atua na farmácia, visando evitar o fracionamento das 
cartelas de medicamentos.

Parágrafo único. A notificação de Receita Azul ou o 
Receituário Branco especial terá validade de 30 (trinta) 
dias contados a partir de sua emissão, deverão ser atendi-
dos em conformidade com a legislação vigente.

Art. 18 Estabelecer que as receitas com prescrição de an-
tibióticos terão validade de 10 (dez) dias a partir da data 
de emissão e deverão ser atendidas integralmente.

§ 1º Prescrições que contenham mais de um antimicro-
biano diferente, fica permitida a dispensação de parte da 
receita, caso aval do paciente;

§ 2º Em situações de tratamento prolongado a receita po-
derá ser utilizada para dispensações posteriores dentro de 
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um período de 90(noventa) dias, a contar da data de sua 
emissão.

Art. 19 Vetar a dispensação de medicamentos de prescri-
ção com rasuras.

Art. 20 Estabelecer que as prescrições de medicamentos 
utilizados no tratamento de doenças agudas (analgésicos, 
antipiréticos, antieméticos, antialérgicos, antiinflamatórios 
e antibacterianos) serão dispensadas conforme a posolo-
gia, exceto: as prescrições de analgésicos, antipiréticos 
e antiinflamatórios quando não identificada a duração do 
tratamento ou quando identificado “caso dor”, “se febre” e 
“quando necessário”, serão atendidas em 01 frasco ou 20 
comprimidos.

Art. 21 Estabelecer que os medicamentos injetáveis so-
mente serão dispensados para uso imediato na unidade 
de saúde, exceto anticoncepcionais e medicamento de de-
pósito, utilizado no tratamento de transtornos psicóticos 
agudos e graves.

Art.22 Estabelecer que alterações de formas farmacêu-
ticas poderão ser realizadas exclusivamente pelo prescri-
tor ou pelo farmacêutico, desde que mantida a posologia 
prescrita e identificada a alteração realizada na prescrição 
do paciente, seguida de assinatura e carimbo, assim como 
comunicação ao prescritor, quando couber.

Art. 23 Estabelecer que alguns medicamentos serão pre-
ferencialmente, de uso exclusivo, em procedimentos re-
alizados na própria Unidade de Saúde, exceto casos es-
pecíficos avaliados e definidos pela equipe de saúde e/ou 
farmacêutico:

I. medicamentos utilizados em nebulização;

II. medicamentos tópicos usados no sistema ocular para 
fins diagnósticos;

III. medicamentos tópicos usados em feridas;

IV. anestésicos locais.

CAPÍTULO III - DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS

Art. 24 Estabelecer que no processo de análise para a pa-
dronização dos medicamentos no Sistema Único de Saúde 
Municipal, os seguintes critérios deverão ser obedecidos:

I. Padronizar somente medicamentos registrados pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

II. Dentre os medicamentos de igual eficácia, selecionar 
os de maior efetividade, com menor toxicidade relativa e 
maior comodidade de administração;

III. Resguardando-se a qualidade terapêutica, padronizar 
os medicamentos levando em consideração o menor custo 
de aquisição, armazenagem, dispensação, controle e uti-
lização;

IV. Evitar duplicidade de princípios ativos pertencentes ao 
mesmo grupo farmacológico e destinados a mesma finali-
dade terapêutica;

V. Padronizar formas farmacêuticas, apresentações e do-
sagens considerando a comodidade posológica, faixa etá-
ria e facilidade para cálculo da dose a ser administrada.

VI. Evitar as associações medicamentosas, priorizando 
medicamentos com um princípio ativo (monodroga), em 
que o prescritor possa associar os fármacos considerados 
necessários nas doses convenientes para cada caso;

VII. Apresentar, obrigatoriamente, estudo farmacoeconô-
mico e literatura indexada sobre o medicamento a ser pa-

dronizado.

Art. 25 Estabelecer que as solicitações de inclusão, ex-
clusão ou alteração de medicamentos, na Relação de 
Medicamentos Essenciais do Município da Serra – REMES, 
deverão ser encaminhadas à Comissão Municipal de 
Farmacologia Terapêutica (CMFT), através de formulário 
próprio, contendo justificativa detalhada da solicitação, 
bem como a inclusão dos seguintes documentos: textos 
com dados sobre eficácia e segurança terapêutica em 
grandes grupos de população, compreendendo literatura 
ou trabalho científico, referências bibliográficas, pesquisa 
farmacológica ou de novos recursos profiláticos e terapêu-
ticos.

Parágrafo único. As solicitações que não preencherem 
as exigências solicitadas serão devolvidas ao proponente 
pela CMFT.

DA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

Art. 26 Estabelecer que a distribuição de Medicamentos 
deverá obedecer o cronograma estabelecido pelo 
Almoxarifado Central da Saúde.

Art. 27 Estabelecer que as Unidades de Saúde deverão 
encaminhar ao Almoxarifado Central da Saúde, conforme 
cronograma pré-estabelecido, relatório/balanço padrão de 
movimentação/requisição de medicamentos, demonstran-
do a movimentação do período e a requisição de medica-
mentos, a qual deverá conter a quantidade suficiente para 
o próximo período de consumo.

DO RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS

ALMOXARIFADO

Art. 28 Estabelecer que no momento do recebimento o 
servidor deverá comparar os dados da nota fiscal com a 
Autorização de Fornecimento referente a nota, levando em 
consideração os seguintes itens: nome da empresa, valor 
unitário, quantidade, marca dos produtos, n° de proces-
so, empenho, pregão eletrônico, entre outros, seguindo as 
orientações contidas no Procedimento Operacional Padrão 
(POP) vigente.

Art. 29 Estabelecer que as condições de transporte de-
verão ser analisadas considerando os seguintes critérios: 
integridade das caixas, temperatura e condições de empi-
lhamento e armazenamento.

Páragrafo único. Em caso de divergência ou dúvida 
chamar o farmacêutico responsável.

Art. 30 Estabelecer que o descarregamento deve ser de 
maneira cuidadosa para evitar tombos, choques, quedas, 
prevenindo qualquer dano aos medicamentos/materiais.

FARMÁCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE:

Art. 31 Estabelecer que o servidor que atua na farmácia/
farmacêutico, juntamente com o servidor do Almoxarifado 
Central da Saúde, deverão conferir se o número de volu-
mes entregue confere com o número indicado na nota de 
fornecimento e se os mesmos encontram-se em perfeito 
estado, íntegros e secos.

Parágrafo único. A nota de fornecimento deverá ser as-
sinada pelo responsável pelo recebimento e entregue ao 
servidor do Almoxarifado Central da Saúde;

Art. 32 Estabelecer que o servidor responsável pela farmá-
cia/farmacêutico deverá conferir todos os itens recebidos 
com o pedido e com a nota de fornecimento observando: 
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Nome do produto, Data de validade, Quantidade dos pro-
dutos, seguindo as orientações contidas no Procedimento 
Operacional Padrão (POP) vigente.

Parágrafo único. caso haja divergência deverá ser rea-
lizado comunicado ao Almoxarifado Central da Saúde por 
email ou protocolo, no prazo máximo de 72 horas após o 
recebimento, para que seja realizada a checagem do es-
toque.

Art. 33 Estabelecer que após a conferência servidor res-
ponsável pela farmácia/farmacêutico deverá providenciar 
a guarda dos medicamentos e materiais médicos hospita-
lares nos devidos lugares, observando se as prateleiras e 
os estrados encontram-se livres de pó, ou qualquer outra 
sujidade antes do armazenamento;

Parágrafo único. Todas as especificações quanto à 
conservação e validade dos medicamentos e materiais 
deverão ser observadas antes do armazenamento, e de-
mais cuidados considerando o Procedimento Operacional 
Padrão (POP) vigente.

DO CONTROLE DE VALIDADE DOS MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS

Art. 34 Estabelecer que o controle de validade de todos os 
itens presentes na Unidade de Saúde é de responsabilida-
de da equipe da Unidade e do gerente.

Parágrafo único. 120 (cento e vinte) dias antes de ex-
pirar a data de validade, os itens em excesso e que não 
serão utilizados neste período deverão ser contados e re-
lacionados em formulário de devolução contendo nome, 
quantidade, número de lote e validade e enviado ao 
Almoxarifado Central da Saúde, para o recolhimento e re-
manejamento entre as unidades.

Art. 35 As farmácias das unidades de saúde do município 
da Serra estão autorizadas a receber medicamentos venci-
dos e em excesso dos usuários, separando-os dos demais 
e enviando ao Almoxarifado Central da Saúde para correto 
descarte ou remanejamento.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36 Vetar o fornecimento de medicamentos contra-
riando as normas legais e técnicas estabelecidas.

Art. 37 Vetar a realização de quaisquer outras atividades 
que não estejam envolvidas com os serviços da farmácia.

Art. 38 Estabelecer que no horário de atendimento do 
profissional Enfermeiro, Farmacêutico e Médico é vedado o 
recebimento de visitas de propagandistas de medicamen-
tos e materiais médico-hospitalares na rede de serviços 
municipal do SUS.

Art. 39 Vetar o recebimento, estocagem e a dispensação/
fornecimento de amostras-grátis de medicamentos.

Art. 40 Estabelecer que os serviços de saúde são res-
ponsáveis pelo cumprimento das normalizações dispostas 
nesta Portaria.

Art. 41 Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

Serra, 21 de dezembro de 2016.

CRISTIANE STEM

Secretária Municipal de Saúde Interina da Serra

ANEXO ÚNICO

Protocolos Referenciados nesta Portaria:

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diabetes 
Mellitus. Brasília, 2006.

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Hipertensão 
Arterial Sistêmica. Brasília, 2006.

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Prevenção clí-
nica de doença cardiovascular, cerebrovascular e re-
nal crônica. Brasília, 2006.

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia para o 
Controle da Hanseníase. Brasília, 2002.

5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual Técnico 
para o Controle da Tuberculose. Brasília, 2002.

6. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de 
Saúde. Área Técnica de Saúde da Mulher. Assistência 
em Planejamento Familiar: manual técnico. Brasília, 
2002.

7. BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional 
de Câncer. Coordenação de Prevenção e Vigilância. 
Abordagem e Tratamento do Fumante: consenso. Rio 
de Janeiro, 2008.

8. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual 
Operacional: programa nacional de suplementação 
de ferro. Brasília, 2005.

9. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância 
em Saúde. Programa Nacional de DST e AIDS. Manual de 
Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis 
DST. Brasília, 2006.

10. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 
Área Técnica da Saúde da Mulher. Anticoncepção de 
Emergência: perguntas e respostas para profissio-
nais de saúde. Brasília, 2005.

11. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde Sexual 
e Saúde Reprodutiva. Brasília, 2010.

12. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Doenças 
Respiratórias. Brasília, 2012.

13. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Carência de 
Micronutrientes. Brasília, 2012.

14. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. HIV/Aids, he-
patite e outras DST. Brasília, 2012.

15. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção do 
Pré-Natal de Baixo Risco. Brasília, 2012.

16. SERRA/ES. Prefeitura da Serra. Secretaria Municipal 
de Saúde. Departamento de Assistência Ambulatorial. 
Comissão de Protocolo Clínico do Município da Serra. 
Protocolo da Mulher Serrana: Saúde da Mulher, pré-
natal e puerpério, DST, Prevenção e Controle de 
Câncer de Mama e Cérvico Uterino. Serra, 2009.

Serra/ES 21 de dezembro de 2016
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PORTARIA Nº 032/2016 PMS SESA
Publicação Nº 68630

PORTARIA Nº 032/SESAS/2016

Estabelece a Relação Municipal de Material Médicos 
Hospitalares de Consumo do Município da Serra, e dá ou-
tras providências.

O Secretário Municipal de Saúde da Serra, Estado do 
Espírito Santo, no uso das atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1°. Fica estabelecida a Relação Municipal de Material 
Médicos Hospitalares de Consumo do Município da Serra, 
constituída do Anexo Único desta Portaria, que se deter-
mina o elenco oficial de materiais disponibilizados pela 
Secretaria de Saúde, para uso interno, nos serviços de 
saúde do SUS municipal.

Art. 2º Institui o Manual “Orientações para Parecer 
Técnico”, disponibilizado on-line na página da Prefeitura 
da Serra, como documento norteador das avaliações de 
materiais para emissão de parecer técnico.

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

Serra, 21 de dezembro de 2016.

CRISTIANE STEM

Secretária de Saúde Interina do Município de Serra

ANEXO ÚNICO

Item Descrição do produto Unidade

1.

Abaixador língua, espátula de madeira 
descartável formato convencional liso, 
superfície e bordas perfeitamente acabadas, 
espessura e largura uniformes em toda 
sua extensão, medindo aproximadamente 
1,50cm de largura x 14cm de comprimento 
e 0,5mm de espessura. Embadado em 
pacote com 100 unidades. Impressão legível 
de data de fabricação/validade e número do 
lote na embalagem.

Pacote

2.

Agulha descartável para injeção, tipo agulha: 
hipodérmica, tamanho: 13 X 4,5, material 
corpo: em aço inoxidável siliconizado, tipo 
ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: 
conector em plástico luer, tipo embalagem: 
individual, características adicionais: 
protetor plástico, uso estéril, atóxica, com 
sistema de segurança conforme NR32 
(retrátil ou capa protetora que impede o 
reuso da agulha).

Unidade

3.

Agulha descartável para injeção, tipo agulha: 
hipodérmica, tamanho: 25 x 7, material 
corpo: em aço inoxidável siliconizado, tipo 
ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: 
conector em plástico luer, tipo embalagem: 
individual, características adicionais: 
protetor plástico, uso estéril, atóxica, com 
sistema de segurança conforme NR32 
(retrátil ou capa protetora que impede o 
reuso da agulha).

Unidade

4.

Agulha descartável para injeção, tipo agulha: 
hipodérmica, tamanho: 25X8, material 
corpo: em aço inoxidável siliconizado, tipo 
ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: 
conector em plástico luer, tipo embalagem: 
individual, características adicionais: 
protetor plástico, uso estéril, atóxica, com 
sistema de segurança conforme NR32 
(retrátil ou capa protetora que impede o 
reuso da agulha).

Unidade

5.

Agulha descartável para injeção, tipo agulha: 
hipodérmica, tamanho: 30X8, material 
corpo: em aço inoxidável siliconizado, tipo 
ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: 
conector em plástico luer, tipo embalagem: 
individual, características adicionais: 
protetor plástico, uso estéril, atóxica, com 
sistema de segurança conforme NR32 
(retrátil ou capa protetora que impede o 
reuso da agulha).

Unidade

6.

Agulha descartável para injeção, tipo 
agulha: hipodérmica, tamanho: 40 x 8 
ou 12, material corpo: em aço inoxidável 
siliconizado, tipo ponta: bisel curto 
trifacetado, tipo conexão: conector em 
plástico luer, tipo embalagem: individual, 
características adicionais: protetor plástico, 
uso estéril, atóxica, com código de cores, 
padrão universal para identificação 
dos calibres (NBR). Capa protetora em 
plástico resistente. Embalagem individual 
em envólucro apropriado que garanta 
a integridade e esterilidade do produto 
durante o armazenamento e até o momento 
do uso, impressão legível da data de 
fabricação/validade e número de lote na 
embalgem.

Unidade

7.

Agulha descartável para raquianestesia, 
calibre nº 25G x 3 ½ polegadas com 
comprimento aproximado de 90mm. Bisel 
curto tipo Quinckle, pontiagudo para esforço 
reduzido na punção, maior resistência 
de ponta para minimizar a possibilidade 
de dobra ou quebra, canhão anatômico, 
transparente para rápida visualização do 
líquor, mandril ajustável codificado por cor, 
estéril. Agulha deve ser firme, cânula de 
paredes finas para proporcionar velocidade 
no retorno rápido do líquor e melhor fluxo do 
agente anestésico, evitando nova punção e 
diminuindo incidência de cefaleia. Embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
com abertura em pétala e asséptica. 
Impressão legível da data de fabricação/
validade e número do lote na embalagem.

Unidade

8.

Agulha descartável para raquianestesia, 
calibre nº 27Gx 3 ½ polegadas com 
comprimento aproximado de 90mm. Bisel 
curto tipo Quinckle, pontiagudo para esforço 
reduzido na punção, maior resistência 
de ponta para minimizar a possibilidade 
de dobra ou quebra, canhão anatômico, 
transparente para rápida visualização do 
líquor, mandril ajustável codificado por cor, 
estéril. Agulha deve ser firme, cânula de 
paredes finas para proporcionar velocidade 
no retorno rápido do líquor e melhor fluxo do 
agente anestésico, evitando nova punção e 
diminuindo incidência de cefaleia. Embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
com abertura em pétala e asséptica. 
Impressão legível da data de fabricação/
validade e número do lote na embalagem.

Unidade

9.

Álcool etílico 70%. Álcool etílico, tipo 
hidratado, teor alcóolico 70% apresentação 
líquido. Frasco 1.000ml. Utilizado como 
antisséptico. Registro na ANVISA, com 
impressão legível da data de fabricação/
validade e dados do fabricante na 
embalagem.

Frasco
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10.

Álcool etílico solução 99%. Álcool etílico, 
apresentação líquido, límido, incolor , 
volátil, teor alcoólico mínimo de 99,5%gl, 
grau de pureza mínimo de 99,7p/p, 
característica adicional anidro, absoluto. 
Frasco 1000ml. Com impressão legível da 
data de fabricação/validade e dados do 
fabricante na embalagem

Frasco

11.

Álcool tipo: etílico hidratado na concentração 
final de 70%, indicado como anti séptico 
de mãos; apresentação: gel; embalagem: 
refil para dispenser manual de parede; 
conteúdo: 600 a 800ml. Deve estar de 
acordo com RDC 42 de 2010 (ANVISA).

Unidade

12.

Álcool: tipo: etílico hidratado na 
concentração final de 70%, indicado como 
anti séptico de mãos; apresentação: gel; 
embalagem: frasco com válvula pump ou 
flip top; conteúdo: 400 a 600ml. Deve estar 
de acordo com a RDC 42 de 2010 (ANVISA)

Frasco

13.

Algodão hidrófilo constituído de 100% na 
forma in natura, boa absorvência, de aspecto 
homogênio, inodoro e macio. Embalados 
em camadas contínuas em forma de rolo, 
provido de papel apropriado em toda a 
sua extensão. Pacote de 500g. Ausência 
de grumos ou quaisquer impurezas, de cor 
branca 100% alvejado. Impressão legível 
da data de fabricação/validade e número do 
lote na embalagem.

Rolo

14.

Almotolia de uso médico hospitalar, bico 
reto e longo, confeccionada em plástico ou 
similar, opaco, fotossensível, com tampa 
acoplada ao frasco. Capacidade para 250ml. 
Resistente a desinfecções.

Unidade

15.

Atadura de crepon. Material de fios de 
algodão cru, com 13 fios, boa elasticidade, 
hipoalergênico e fácil de cortar, 1,80m 
repouso ou 4,5 de comprimento, não estéril, 
hipoalergênica, aproximadamente 92% de 
algodão cru e 8% de poliamida. Largura 
10cm. Bordas devidamente acabadas, cor 
natural, uniformemente enrolada e isenta 
de quaisquer defeitos. Acondicionas em 
sacos plásticos individuais. Impressão 
legível da data de fabricação/validade e 
número do lote na embalagem.

Rolo

16.

Avental cirúrgico estéril, uso único. 
Composto por não tecido trilaminado 
de polipropileno e uma camada de filme 
monolítico, não poroso, com barreira 
de proteção impermeável e dobradura 
asséptica. Respirável e barreira contra vírus 
como HIV, HBV E HCV. Com tiras internas nas 
costas e externas na cintura, fechamento 
em traspasse lateral (opa), punhos em 
malha 100% poliéster. Acompanha toalha 
de não tecido absorvente para secagem 
das mãos. Embalados individualmente 
em dupla embalagem de não tecido e 
envelope dupla face de papel grau cirúrgico 
com filme de polietileno com poliéster, 
permitindo apresentação asséptica, 
esterilizado em óxido de etileno. Tamanho 
aproximadamente: 1,80m x 1,50m. 
Registro no ministério da saúde, laudo de 
barreira viral (VFE) e bacteriana (BFE) e 
certificado de boas práticas.

Unidade

17. Cal sodada, absorvente, CO2 isento de 
sódio e potássio. Galão com 4,5kg Galão

18.

Cânula de guedel em silicone, atóxico, 
flexível, curvatura adequada. Orifício central 
que garanta boa ventilação e borda de 
segurança. Resistente à esterilização. Nº 0

Unidade

19.

Cânula de guedel em silicone, atóxico, 
flexível, curvatura adequada. Orifício central 
que garanta boa ventilação e borda de 
segurança. Resistente à esterilização. Nº 1

Unidade

20.

Cânula de guedel em silicone, atóxico, 
flexível, curvatura adequada. Orifício central 
que garanta boa ventilação e borda de 
segurança. Resistente à esterilização. Nº 2

Unidade

21.

Cânula de guedel em silicone, atóxico, 
flexível, curvatura adequada. Orifício central 
que garanta boa ventilação e borda de 
segurança. Resistente à esterilização. Nº 3

Unidade

22.

Cânula de guedel em silicone, atóxico, 
flexível, curvatura adequada. Orifício central 
que garanta boa ventilação e borda de 
segurança. Resistente à esterilização. Nº 4

Unidade

23.

Cânula de guedel em silicone, atóxico, 
flexível, curvatura adequada. Orifício central 
que garanta boa ventilação e borda de 
segurança. Resistente à esterilização. Nº 5

Unidade

24.

Cânula de traqueostomia n° 6, descartável, 
polivinil, flexível, transparente, estéril, 
cânula externa com balão de baixa pressão, 
valvulado, linha radiopaca, asas para 
fixação, com impressão do número em 
local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta 
arredondada de fácil manuseio.

Unidade

25.

Cânula de traqueostomia n° 8, descartável, 
polivinil, flexível, transparente, estéril, 
cânula externa com balão de baixa pressão, 
valvulado, linha radiopaca, asas para 
fixação, com impressão do número em 
local visível, acabamento que não cause 
traumatismo traqueal, mandril com ponta 
arredondada de fácil manuseio.

Unidade

26.

Capote descartável, para procedimento, não 
estéril, com repelência mesmo sob pressão, 
confeccionado em 100% polipropileno 
trilaminado, processo SMS, com gramatura 
mínima de 40 g/m², com manga longa e 
punho em malha, largura 1,20 a 1,40m com 
1,20m de comprimento, cor clara - azul ou 
verde ou amarelo. Tamanho: G. O produto 
deve Apresentar Registro ANVISA.

Unidade

27.

Cateter monolúmen para acesso venoso 
central adulto, 14G x 20cm, em poliuretano, 
hidrofílico e centimetrado, estéril, 
descartável, compatível com a técnica de 
seldinger, possua dilatador, fio guia em J com 
indrotudor tipo gatilho, agulha introdutora 
18G x 6,35cm aproximadamente, seringa 
descartável, contendo no kit bisturi 
descartável com cabo, fixador de cateter 
tipo borboleta com trava e tampa protetora 
auto selante, ponta solft e válvula luer lock 
com câmara de látex.

Unidade
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28.

Cateter para acesso venoso periférico 
em poliuretano nº 24G neo natal com 
dispositivo de segurança. Cateter 
descartável para punção venosa periférica 
com dispositivo de segurança de proteção 
da agulha 24g x 0,56' 0,14 mm neonatal 
aprox. Dispositivo intravenoso periférico de 
segurança do tipo por fora da agulha de uso 
único, estéril, descartável, constituído por: 
agulha siliconizada com bisel triangulado 
e trifacetado; cateter poliuretano (vialon), 
flexível, transparente (radiopaco); protetor 
de agulha/cateter; conector luer-lok, 
translúcido, codificado em cores, com 
ranhuras para fixação, câmara de refluxo 
em cristal, permitindo rápida visualização 
do refluxo sanguíneo e tampa filtro da 
câmara de refluxo do tipo bio-seletivo, 
que reduz a pressão interna da câmara, 
e permite a visualização do sangue no 
exato momento da punção; dispositivo de 
segurança conforme nr 32. Esterilizado por 
óxido de etileno, embalado individualmente 
em embalagem tipo blister, possuindo 
abertura asséptica.

Unidade

29.

Cateter para acesso venoso periférico em 
poliuretano nº18G, com agulha com ponta 
atraumática e trifacetada. Cânula em 
poliuretano com tiras radiopacas, flexível, 
câmara transparente para visualização 
do sangue. Com sistema de segurança de 
acordo com a NR32. Filtro hidrófobo na 
câmara de refluxo. Padronização de cores 
de acordo com a NBR ISO 10555-5.

Unidade

30.

Cateter para acesso venoso periférico em 
poliuretano nº20G, com agulha com ponta 
atraumática e trifacetada. Cânula em 
poliuretano com tiras radiopacas, flexível, 
câmara transparente para visualização 
do sangue. Com sistema de segurança de 
acordo com a NR32. Filtro hidrófobo na 
câmara de refluxo. Padronização de cores 
de acordo com a NBR ISO 10555-5.

Unidade

31.

Cateter para acesso venoso periférico em 
poliuretano nº22G, com agulha com ponta 
atraumática e trifacetada. Cânula em 
poliuretano com tiras radiopacas, flexível, 
câmara transparente para visualização 
do sangue. Com sistema de segurança de 
acordo com a NR32. Filtro hidrófobo na 
câmara de refluxo. Padronização de cores 
de acordo com a NBR ISO 10555-5.

Unidade

32.

Cateter para acesso venoso periférico em 
poliuretano nº24G, com agulha com ponta 
atraumática e trifacetada. Cânula em 
poliuretano com tiras radiopacas, flexível, 
câmara transparente para visualização 
do sangue. Com sistema de segurança de 
acordo com a NR32. Filtro hidrófobo na 
câmara de refluxo. Padronização de cores 
de acordo com a NBR ISO 10555-5.

Unidade

33.

Cateter para anestesia epidural contínua, 
calibre 19G x 36”, descartável, estéril, de 
uso único, radiopaco, em nylon poliamida, 
maleável para reduzir possibilidade 
de ruptura aciental da dura-máter; 
com marcas indicativas graduadas em 
centímetros, permitindo controle do 
comprimento introduzido, situadas na 
lateral e extremidade distal; ponta em 
forma de ogiva com orifícios laterais, 
evitando secção dos vasos sanguíneos e 
proporcionando melhor dispersão do agente 
anestésico; fácil inserção e manutenção; 
conector em luer-lock, adaptador com trava 
positiva que reduz a ocorrência de dobras 
e/ou torções, permite perfeito controle da 
profundidade de implantação e confirmação 
da total retirada; com conexão perfeita e 
segura da seringa e o cateter, com limitador 
de profundidade de acoplamento, para 
seu correto posicionamento; embalado 
individualmente em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica. 
Embalagem individual deve conter dados 
de identificação e número do lote. A 
apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente.

Unidade

34.

Cateter para oxigênio nasal; Tipo: 
óculos; Material: tubo plástico atóxico; 
Uso: Descartável; Esterilidade: Estéril; 
Características Adicionais: flexível, ponta 
arredondada, com adaptador para tubo 
em látex ou silicone, tamanho único. 
Embalagem individual.

35.

Cateter umbilical fr 3,5: cateter umbilical, 
tipo neonato, sem efeito memória, material 
poliuretano, transparente, linha radiopaca, 
calibre 3,5 fr, comprimento de 30 a 35 cm, 
marcação em centímetros, graduação 1 em 
1cm, único lúmen, ponta distal arredondada, 
aplicação em via venosa ou arterial, estéril, 
uso descartável, embalado individualmente 
em papel grau cirúrgico, individual, abertura 
asséptica (em pétala), adequada, segura, 
compatível com o processo de esterilização, 
com lote e data de fabricação e a data de 
validade impressa na embalagem.

Unidade

36.

Cateter umbilical fr 3-0: cateter umbilical, 
tipo neonato, sem efeito memória, material 
poliuretano, transparente, linha radiopaca, 
calibre 3,0 fr, comprimento de 30 a 35 cm, 
marcação em centímetros, graduação 1 em 
1cm, único lúmen, ponta distal arredondada, 
aplicação em via venosa ou arterial, estéril, 
uso descartável, embalado individualmente 
em papel grau cirúrgico, individual, abertura 
asséptica (em pétala), adequada, segura, 
compatível com o processo de esterilização, 
com lote e data de fabricação e a data de 
validade impressa na embalagem.

Unidade

37.

Clamp umbilical descartável, sistema tipo 
pinça em “V” com vedação definitiva, 
confeccionado em PVC atóxico, constituído 
de matéria atraumática, estéril, duplamente 
serrilhado para hemostasia de cordão 
umbilical, embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico. Capaz de adaptar-se 
ao diâmetro do cordão umbilical e manter 
pressão constante e uniforme mesmo após 
encolhimento, mumificação ou dissecção do 
coto. Tamanho de (6 (seis) a 8 (oito) cm 
de comprimento e 5 (cinco) mm de largura 
mínima) para dificultar o desprendimento 
acidental e criação de hematomas nos cotos 
umbilicais mais espessos com geléia em 
maior quantidade.

Unidade



23/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 663

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 152

38. Clorexidina, gluconato 0,2% - solução tópica 
– almotolia 100ml. Registro na ANVISA. Almotolia

39.
Clorexidina, gluconato 0,5% - solução 
alcoólica – almotolia 100ml. Registro na 
ANVISA.

Almotolia

40.
Clorexidina, gluconato 2% - solução 
degermante – almotolia 100ml. Registro na 
ANVISA.

Almotolia

41.

Colar cervical Infantil. Material da 
estrutura: polietileno em peça única, com 
aproximadamente 2 mm; Acolchoamento: 
E.V.A., não abusorvente, abertura na parte 
posterior e na parte da frente do colar para 
possibilitar a palpação do pulso carotídeo 
e o acesso à traqueia; Sistema de ajuste: 
cremalheira com travamento duplo; Radio 
translúcido: raio-X, ressonância magnética 
e tomografia computadorizada; Apoio de 
mento retrátil; Regulagem de tamanho: 
permite 12 regulagens com alturas 
ajustáveis: infantil, pediátrico e adulto 
pequeno; Dimensões: 45.5 cm x 14.0 cm 
x 2.0 cm (C x L x A), Peso: 0.088 kg. Apoio 
de mento: pré-moldado para se ajustar 
no queixo, pode ser dobrado para liberar 
o acesso à boca do paciente; Fechamento 
por velcro. Garantia contra defeitos de 
fabricação e Registro na Anvisa.

42.

Colar cervical regulável 4 em 1 - regulagem 
da altura através de um sistema duplo de 
trilhos nas duas laterais da parte anterior 
do colar; fixação através de botão com 
encaixe sob pressão; confeccionado em 
polietileno com preenchimento em EVA, 
espessura de 5 mm; fechamento através 
de velcro, com suporte mentoniano até a 
região pré-auricular; grande abertura na 
parte frontal que possibilita checagem de 
pulso carotídeo; abertura para ventilação 
no painel traseiro.

Unidade

43.

Coletor de Material Perfuro Cortante 1,5l. 
Caixa de papelão, reforçada para pérfuro-
cortante, contendo partes a serem montadas 
(reforço lateral interno, dois reforços de 
fundo), com fundo duplo laminado, que 
não desmonte facilmente quando montado 
corretamente, cor amarelada, com 
capacidade para 1,5 litros. Com reforço 
interno, rígido, incluindo saco plástico tipo 
sacola ou berço interno impermeabilizado 
para vazamento, sistema de abertura 
e fechamento prático, segurança de 
manuseio, impermeabilidade, proteção 
contra umidade, instrução de montagem. 
Alça dupla para transporte; Contra-trava de 
segurança; Produzido de acordo com NBR 
13853.

44.

Coletor de Material Perfuro Cortante 13l. 
Caixa de papelão, reforçada para pérfuro-
cortante, contendo partes a serem montadas 
(reforço lateral interno, dois reforços 
de fundo), com fundo duplo laminado, 
que não desmonte facilmente quando 
montado corretamente, cor amarelada, 
com capacidade para 13 litros. Com reforço 
interno, rígido, incluindo saco plástico tipo 
sacola ou berço interno impermeabilizado 
para vazamento, sistema de abertura 
e fechamento prático, segurança de 
manuseio, impermeabilidade, proteção 
contra umidade, instrução de montagem. 
Alça dupla para transporte; Contra-trava de 
segurança; Produzido de acordo com NBR 
13853

Unidade

45.

Coletor de urina infantil, unissex, 
descartável, sem extensor, com adesivo 
hipoalergênico em saco plástico, com 
graduação a cada 10ml.

Unidade

46.

Coletor de urina sistema aberto, tipo: 
frasco. Tamanho: adulto. Material: PVC 
rígido, cor: transparente, capacidade [ml]: 
1.200, graduação[ml]: de 100 em 100, 
descartável. Embalado individualmente.

Unidade

47.

Coletor de urina, sistema fechado, estéril, 
com conector de sonda rígido e conizado, 
extensor em PVC branco transparente 
medindo aproximadamente 1,30 metros 
e diâmetro interno entre 0,7 e 0,9mm 
com dispositivo auto vedante, para coleta 
de urina, protetor do bico de descarte da 
urina. Bolsa coletora de material resistente, 
branco opaco na face posterior e branco 
transparente na anterior, graduada, 
válvula anti refluxo e filtro de ar. Pinça 
para interrupção do fluxo no extensor e no 
sistema de drenagem. Conter alças plásticas 
ou cadarço para fixação na beira do leito. 
Capacidade para 2.000ml, tamanho adulto.

Unidade

48.

Compressa de gaze hidrófila estéril, 7,5 
cm x 7,5cm, 13 fios por cm², de algodão 
purificado, 5 dobras, 8 camadas, cor 
branca isenta de alvejante óptico e amido. 
Pacote com 10 unidades. Embalagem em 
papel grau cirúrgico. Impressão legível de 
fabricação/validade e número de lote na 
embalagem.

Pacote

49.

Compressa de gaze hidrófila não esterilizada, 
7,5 cm x 7,5cm, 13 fios por cm², de algodão 
purificado, 5 dobras, 8 camadas, cor branca 
isenta de alvejante óptico e amido. Pacote 
com 500 unidades.

Pacote

50.

COMPRESSA, Tipo: Cirúrgica Pré-lavado, 
Modelo: Estéril, descartável, Medidas 
[cm]: 45 x 45, Material: 100% algodão, 
Embalagem [Tipo]: Pacote, Embalagem 
[Unidades]: 5 [envolvidas em papel grau 
cirúrgico e filme de PVC], Complemento: 
Com alça e marcador radiopaco. As laterais 
do produto devem ser devidamente 
costuradas de forma a evitar desfiamentos. 
Devem ser branqueadas, pré-lavadas, 
isentas de impurezas, amido, alvejante 
óptico, dextrina, corretivos colorantes e 
pH de 5,0 a 8,0 e possuir alto poder de 
absorção. Ser fabricada de acordo com as 
determinações da NBR 14767

Pacote

51.

Conexão para administração simultânea 
de soluções com 2 vias, adulto, primer 
de 1,06ml, derivação maleável em y com 
conector luer transparente cristal, com 
protetores em todas as extremidades, 
tubo flexível transparente, atóxico, estéril 
, descartável, com corta fluxo em cada 
via, com duas tampas sobressalentes. 
Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, com abertura asséptica, contendo 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo de esterilização, validade 
e registro no MS.

Unidade
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52.

Conexão para administração simultânea 
de soluções com 2 vias, neonatal, primer 
reduzido de 0,29ml, derivação maleável em 
y com conector luer transparente cristal, 
com protetores em todas as extremidades, 
tubo flexível transparente, atóxico, estéril 
, descartável, com corta fluxo em cada 
via, com duas tampas sobressalentes. 
Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, com abertura asséptica, contendo 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo de esterilização, validade 
e registro no ms.

Unidade

53.
Conjunto de nebulização para rede de ar 
comprimido – copo – chicote e máscara. 
Adulto

Unidade

54.
Conjunto de nebulização para rede de ar 
comprimido – copo – chicote e máscara. 
Infantil

Unidade

55. Conjunto de nebulização para rede de ar 
oxigênio – copo – chicote e máscara. Adulto Unidade

56. Conjunto de nebulização para rede de ar 
oxigênio – copo – chicote e máscara. Infantil Unidade

57.

Conjunto escova-esponja impregnado com 
clorexidina 2%: escova degermante com 
gliconato de clorexidina 2%: escova dupla 
face para degermação de pele, descartável, 
com corpo em material plástico, atóxico, 
apirogênico, flexível, livre de defeitos, 
tendo em uma das faces, cerdas macias 
que não causem abrasão e na outra, 
esponja macia de poliuretano, impregnada 
cm 22ml de solução de clorexidina a 
2%. Embalagem individual com selagem 
eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, 
permita a abertura e a transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente 
os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade e número de registro 
no ministério da saúde. O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem: o 
produto ofertado deverá ser acondicionado 
individualmente de acordo com as normas 
de embalagens e esterilização, garantindo 
abertura e transferência do mesmo com 
técnica asséptica e impedindo vazamento 
das soluções. Embalados em caixas tipo 
"dispenser box". Reembalados de acordo 
com a praxe do fabricante e rotulados 
conforme a legislação em vigor.

Unidade

58.

CURATIVO ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS: 
Óleo com ácidos graxos essenciais, ácido 
linoléico, Ácido caprílico, ácido cáprico, 
Ácido palmítico, Vit. A e Vit. E, Lecitina de 
soja. Produto para saúde com registro na 
ANVISA, correlato III, para uso em feridas. 
Frasco 100ml.

Frasco

59.

CURATIVO COM PRATA: Curativo 
antimicrobiano, constituído por uma malha 
de não tecido que contenha prata. Uso 
primário, poroso, estéril, permitindo contato 
direto com o leito da ferida e libera íons de 
prata de forma rápida para uma pronta 
redução da carga microbiana, recortável. 
Tamanho aproximadamente 10 cm X 10 cm. 
Embalagem individual

Unidade

60.

CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO: 
cobertura estéril, alta absorção de 
exsudato, composto de fibras originárias 
de algas marrons, composta pelos ácidos 
glicurônico e manurônico, com íons de 
cálcio incorporados, que seja facilmente 
cortado ou dobrado para se acomodar 
ao leito da ferida e se mantenha íntegro 
quando úmido, não aderente à ferida, sem 
deixar resíduos na lesão (não desintegra). 
Placas de aproximadamente 10 cm X 10 cm

Placa

61.

Curativo de filme transparente. Filme 
transparente de poliuretano em rolo, não 
estéril, hipoalergênico, livre de látex, 
permeável ao vapor, permitindo trocas 
gasosas, impermeável a líquidos e fluidos 
corpóreos. Com barreira bacteriana e 
viral. Podendo ser recortado, conforme 
necessidade de utilização. Escala de 
medidas que facilite mensuração do 
produto. Medida: 10cm de largura x 10m de 
comprimento. Fácil aplicação (sem enrolar 
ou esticar o produto). Fácil remoção (sem 
traumatizar a pele). Embalagem de fácil 
manuseio, com abas, permitindo abertura 
com técnica asséptica.

Rolo

62.

CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE EM 
PLACA ,Curativo adesivo em placa 
extrafina, altamente flexível, estéril, 
hipoalergênica, transparente, impermeável 
à água e bactérias. Composto por extrato 
hidrocoloidal constituído por gelatina, 
pectina e caboximetilcelulose, isenta de 
látex. Sem bordas, recortável, sem que 
ocorra perda de suas funções (flexibilidade, 
fixação e aderência). Sua remoção não 
deverá proporcionar alterações na pele Peri 
lesional. Embalagem individual. Dimensão 
aproximada de 10cm x 10cm. A Empresa 
ganhadora deverá proporcionar treinamento 
às equipes para utilização do produto em 
todos os plantões.

Placa

63.

CURATIVO GEL COM PHMB: Gel 
antisséptico contendo polihexanida 0,2% 
e betaína, e outros. Para ser utilizado em 
feridas dérmicas, contaminadas e crônicas. 
Embalagem de aproximadamente 100 grs.

Tubo

64.

CURATIVO NÃO ADERENTE: Cobertura 
estéril composto por malha de acetato 
de celulose (Rayon) impregnada com 
formulações oleosas de origem enriquecida 
com ácidos graxos essenciais e ou petrolato. 
Tamanho no mínimo 7,5 X 7,5 cm e no 
máximo 10 X 10 cm. Embalagem individual.

Placa

65.

Dicloroisocianurato de sódio pastilha

desinfetante, tipo: hospitalar, aplicação: 
para limpeza de superfícies fixas e artigos 
não-críticos, composição: doador de cloro 
orgânico à base de dicloroisocianurato 
de sódio, apresentação: comprimidos 
efervescentes, embalagem: pote, 
conteúdo: 150 comprimidos [no máximo], 
acompanhado de frasco para dissolver a 
pastilha. Complemento: cada comprimido 
após diluído em 1 [um] litro de água deverá 
resultar numa solução de 0,1% de cloro 
ativo

Pote
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66.

Dispositivo com cânula de aço inoxidável 
siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa 
flexível e antiderrapante, tubo extensor de 
material flexível, atóxico e transparente de 
até 30cm de comprimento, conector rígico 
luer com tampa, possuir protetor de agulha, 
estéril e apirogênico. Embalado em papel 
grau cirúrgico, diferenciando número por 
cor padronizada de acordo NBR 9753 e NR 
32. Calibre 21.

Unidade

67.

Dispositivo com cânula de aço inoxidável 
siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa 
flexível e antiderrapante, tubo extensor de 
material flexível, atóxico e transparente de 
até 30cm de comprimento, conector rígico 
luer com tampa, possuir protetor de agulha, 
estéril e apirogênico. Embalado em papel 
grau cirúrgico, diferenciando número por 
cor padronizada de acordo NBR 9753 e NR 
32. Calibre 25.

Unidade

68.

Dispositivo com cânula de aço inoxidável 
siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa 
flexível e antiderrapante, tubo extensor de 
material flexível, atóxico e transparente de 
até 30cm de comprimento, conector rígico 
luer com tampa, possuir protetor de agulha, 
estéril e apirogênico. Embalado em papel 
grau cirúrgico, diferenciando número por 
cor padronizada de acordo NBR 9753 e NR 
32. Calibre 19.

Unidade

69.

Dispositivo com cânula de aço inoxidável 
siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa 
flexível e antiderrapante, tubo extensor de 
material flexível, atóxico e transparente de 
até 30cm de comprimento, conector rígido 
luer com tampa, possuir protetor de agulha, 
estéril e apirogênico. Embalado em papel 
grau cirúrgico, diferenciando número por 
cor padronizada de acordo NBR 9753 e NR 
32. Calibre 23.

Unidade

70. Dispositivo para incontinência urinária, 
atóxico, apirogênico. Tamanho nº 05. Unidade

71. Dispositivo para incontinência urinária, 
atóxico, apirogênico. Tamanho nº 06. Unidade

72.

Dispositivo para irrigação para uso em 
frascos de soluções sistema fechado, ponta 
perfurante padrão ISO com protetor cone 
luer, protetor que garante oclusão do sistema 
após o uso. Pega ergonômica que evita o 
contato das mãos com a ponta perfurante 
e facilita o manuseio do profissional, estéril, 
embalagem individual, blister em papel grau 
cirúrgico, uso único. Padrão para conectar 
em todos os tamanhos de frascos.

Unidade

73.
Dreno de látex nº 01, estéril, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico. 
(penrose)

Unidade

74.
Dreno de látex nº 02, estéril, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico. 
(penrose)

Unidade

75.

Dreno de tórax com selo d`água. Dreno 
tubular em PVC de 36FR, de 50cm de 
extensão, atóxico, flexível, radiopaco, 
com orifícios circulares estrategicamente 
localizados em sua extremidade distal, com 
filamento radiopaco por toda sua extensão, 
com ponta arredondada atraumática, com 
clamp para interrupção de fluxo e ordenha. 
Dispõe de um conector que pode ser utilizado 
como opcional na conexão com o sistema 
de drenagem. Sistema de drenagem de 
1.500ml com frasco estéril em PVC, rígido e 
transparente, com graduação a cada 50ml, 
com tampa rosca para drenagem com 3 
vias, com suporte para a base e com alça 
para transporte e fixação.

Unidade

76.

Eletrodo de monitor cardíaco, descartável, 
dorso de papel microporoso, adesivo 
hipoalergênico na face interna, com 
adesividade garantida em presença de 
umidade, gel eletrolítico e presilha para 
encaixe, tamanho adulto.

Unidade

77.

Embalagem do tipo invólucro para caixas/
pacotes de esterilização confeccionado 
em não tecido composta por fibras longas 
e contínuas, que conferem maleabilidade 
ao material e alta resistência mecânica 
contra rasgo e abrasão. A camada do 
meio composto por uma densa trama de 
microfibras que permite a passagem de ar e 
agentes esterelizantes (vapor, eto, peróxido 
de hidrogênio e formaldeído) e age como 
barreira contra agentes contaminantes 
como: líquidos, fluidos corporais, partículas 
e microrganismos. Possui eficiência de 
filtragem bacteriana de 97%, baixo 
índice de desprendimento de fibras e/ou 
partículas, reduzindo a disseminação de 
microrganismos e evitando a formaçao 
de granulomas. Tamanhos 100x100cm 
aproximadamente e gramatura minima 
50g/m2

Unidade

78.

Embalagem do tipo invólucro para 
esterilização 60 x 60 para caixas/pacotes de 
esterilização confeccionado em não tecido 
composta por fibras longas e contínuas 
que conferem maleabilidade ao material 
e alta resistência mecânica contra rasgo 
e abrasão. A camada do meio composta 
por uma densa trama de microfibras 
que permite a passagem de ar e agentes 
esterilizantes (vapor, ETO, peróxido de 
hidrogênio e formaldeído) e age como 
barreira contra agentes contaminantes 
como : líquidos, fluidos corporais, partículas 
e microorganismos. possui eficiência 
de filtragem bacteriana de 97%, baixo 
índice de desprendimento de fibras e/ou 
partículas, reduzindo a disseminação de 
microorganismos e evitando a formação 
de granulomas. Tamanhos 60 x 60 cm 
aproximadamente e gramatura mínima 
50g/m2.

Unidade

79.

Equipo macrogotas estéril fotossensível, 
para administração de infusão parenteral 
por sistema fechado, ponta perfurante 
conforme NBR 14041, contendo câmara 
de gotejamento flexível, com filtro de 
partícula 15 micra e entrada de ar com 
filtro bacteriológico de 0,22 micras, tampa 
reversível, tubo translúcido pvc 1,40m, 
pinça rolete de alta precisão, injetor lateral 
com borracha auto cicatrizante, conector 
luer slip e luer lock conjugados, com tampa 
protetora contendo membrana hidrofóbica, 
que permite a retirada de ar do equipo sem 
a contaminação. Embalagem individual em 
papel de grau cirúrgico, com abertura de 
pétala.

Unidade
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80.

Equipo macrogotas estéril, para 
administração de infusão parenteral 
por sistema fechado, ponta perfurante 
conforme NBR 14041, contendo câmara 
de gotejamento flexível, com filtro de 
partícula 15 micra e entrada de ar com 
filtro bacteriológico de 0,22 micras, tampa 
reversível, tubo translúcido PVC 1,40m, 
pinça rolete de alta precisão, injetor lateral 
com borracha auto cicatrizante, conector 
luer slip e luer lock conjugados, com tampa 
protetora contendo membrana hidrofóbica, 
que permite a retirada de ar do equipo sem 
a contaminação. Embalagem individual em 
papel de grau cirúrgico, com abertura de 
pétala.

Unidade

81.

Equipo microgotas com câmara graduada 
transparente com capacidade 100ml a 
200ml, para infusão de pequenos volumes, 
graduação de 1 ml em 1ml e destaque a 
cada 5ml, alça para sustentação da câmara, 
pinça rolete com corta fluxo e descanso para 
o tubo, conexão reversível luerlock com 
recuo, comprimento do tubo de 1,50cm, 
com entrada de ar e filtro hidrófobo e injetor 
superior, subcâmara microgotejadora 
flexível e transparente. Envolto em papel 
grau cirúrgico.

Unidade

82.

Equipo para bomba fotossensível. 
Equipo macrogotas fotossensível para 
administração de soluções parenterais 
(equipo bomba fotossensível), filtro de 15 
micra na câmara de gotejamento flexível 
e filtro de ar hidrófobo bacteriológico, 
tampa reversível, tubo em PVC medindo 
aproximadamente 2,30 metros. Seguimento 
de silicone ajustável a bomba de infusão tipo 
spin lock (luer slip e luer lock conjugados), 
tampa protetora contendo membrana 
hidrófoba, pinça rolete e injetor lateral, 
adaptado a soluções em sistema fechado. 
Devem atender a NBR 14041 (isso 8536-
4). A empresa vencedora deverá fornecer 
03 bombas peristálticas linear para infusão 
de soluções endovenosas, compatível com 
o equipo, treinamento para equipe que irá 
manusear a bomba, manutenção sempre 
que necessário.

Unidade

83.

Equipo para bomba

equipo macrogotas para bomba de 
infusão peristáltica linear (equipo bomba), 
tipo: parenteral, material: PVC cristal, 
comprimento [m]: mínimo de 2,10, 
tipo de câmara: flexível com filtro de ar 
hidrófobo bacteriológico de 15 micra, 
tipo de gotejador: gota padrão, tipo de 
pinça: rolete, tipo de injetor: injetor 
lateral com membrana autocicatrizante, 
tipo de conector: seguimento de silicone 
ajustável a bomba de infusão tipo spin-
lock (luer slip e luer lock conjugados), 
tampa protetora contendo membrana 
hidrófoba, características adicionais: 
estéril, descartável, atóxico, apirogênico, 
adaptado a soluções em sistema fechado. 
Devem atender a NBR 14041 (isso 8536-
4). A empresa vencedora deverá fornecer 
35 bombas peristálticas linear para infusão 
de soluções endovenosas, compatível com 
o equipo, treinamento para equipe que irá 
manusear a bomba, manutenção sempre 
que necessário.

Unidade

84.

Equipo para dieta enteral. Equipo, modelo: 
macrogotas, tipo: estéril, aplicação: para 
administração de nutrição enteral, câmara 
de gotejamento: flexível e transparente, 
tubo [material]: PVC flexível, atóxico e 
transparente, na cor azul, conector [tipo]: 
escalonado para diferentes diâmetros de 
sonda e com tampa protetora, embalagem: 
individual em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala, complemento: ponta 
perfurante que se adapte a frascos, bolsas 
ou ampolas plásticas com tampa protetora; 
regulador de fluxo que permita controle do 
gotejamento.

Unidade

85.

Escovinha cervical descartável para 
colpocitologia estéril.

Material: Plástico, Tamanho [CM]: Entre 17 
e 18 [comprimento], Ponta: Cônica [com 
microcerdas em náilon de aproximadamente 
2 mm de diâmetro], esterilizada por óxido 
de etileno, Embalagem: Individual em papel 
de grau cirúrgico, resistente que mantenha 
a integridade do produto até o momento 
de sua utilização, Acondicionamento: Em 
grupo de 100 [cem] unidades.

Unidade

86.

Espaçador bivalvulado para administração 
de medicamentos inalatórios; modelo: 
com máscara adulto flexível, atóxico, 
transparente, que atenda a faixa etária 
infantil acima de 02 anos; tamanho: 200 
a 300ml; características adicionais: com 
adaptador universal para spray aerossol. 
Embalado individualmente em material que 
garanta a integridade do produto.

Unidade

87.

Espaçador bivalvulado para administração 
de medicamentos inalatórios; modelo: 
com máscara infantil flexível, atóxico, 
transparente, que atenda a faixa etária 
infantil de 0 a 02 anos; características 
adicionais: com adaptador universal para 
spray aerossol. Embalado individualmente 
em material que garanta a integridade do 
produto.

Unidade

88.

Esparadrapo impermeável 4,5m x 10cm. 
Compostos de tecido 100% algodão e 
resina acrílica impermeabilizante, massa 
adesiva à base de borracha natural, 
óxido de zinco e resina, fácil de rasgar, 
corte bidirecional, excelente flexibilidade 
e fixação, hipoalergênico, resistente e 
impermeável. Enrolado em carretel plástico 
com abas, protegido por capas. Cor branca. 
Impressão legível de data de fabricação/
validade e número do lote na embalagem. 
Registro na ANVISA como produto médico 
hospitalar.

Rolo

89.

Espátula de Ayres para aplicação em citologia. 
Material: Madeira, tipo descartável, não 
estéril. Rigidez compatível com a finalidade, 
com bordas arredondadas, bem acabadas, 
sem rebarbas e superfície lisa. Medidas 
aproximadamente em cm: largura 0,5cm 
por Comprimento 18cm. Acondicionadas em 
embalagem com 100 unidades, contendo as 
especificações de lote, prazo de validade e 
data de esterilização, registro no Ministério 
da Saúde.

Unidade
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90.

Espéculo vaginal estéril, descartável. Modelo 
collins,dividido basicamente em duas 
partes: as valvas e o parafuso em borboleta. 
As valvas são produzidas em poliestireno 
cristal e poliestireno de alto impacto, 
apresentando contornos lisos e regulares 
sem reentrâncias e ou protuberâncias. 
O parafuso é produzido em nylon de 
engenharia. Ressaltamos que o mesmo não 
tenha suporte posterior anexado a valva 
posterior. Trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de 
lote, data de fabricação, prazo de validade e 
número de registro no ministério da saúde. 
Tamanho: M

Unidade

91.

Espéculo vaginal estéril, descartável. Modelo 
collins,dividido basicamente em duas 
partes: as valvas e o parafuso em borboleta. 
As valvas são produzidas em poliestireno 
cristal e poliestireno de alto impacto, 
apresentando contornos lisos e regulares 
sem reentrâncias e ou protuberâncias. 
O parafuso é produzido em nylon de 
engenharia. Ressaltamos que o mesmo não 
tenha suporte posterior anexado a valva 
posterior. Trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de 
lote, data de fabricação, prazo de validade e 
número de registro no ministério da saúde. 
Tamanho: P

Unidade

92.

Espéculo vaginal estéril, descartável. Modelo 
collins,dividido basicamente em duas 
partes: as valvas e o parafuso em borboleta. 
As valvas são produzidas em poliestireno 
cristal e poliestireno de alto impacto, 
apresentando contornos lisos e regulares 
sem reentrâncias e ou protuberâncias. 
O parafuso é produzido em nylon de 
engenharia. Ressaltamos que o mesmo não 
tenha suporte posterior anexado a valva 
posterior. Trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de 
lote, data de fabricação, prazo de validade e 
número de registro no ministério da saúde. 
Tamanho: G

Unidade

93.

Éter etílico ou sulfúrico a 35% frasco 
contendo volume de 500ml, devendo 
constar em sua embalagem o lote, validade 
e data de fabricação. Registro na ANVISA.

Frasco

94.

Extensor para perfusão em PVC de via única 
para administração de soluções parenterais 
em bombas de seringas, conector luer 
lock fêmea proximal com tampa protetora 
rosqueável, conector luer slip macho distal 
com tampa, tubo extensor transparente, 
120cm, 3F, com primer reduzido para uso 
neonatal, embalado em grau cirúrgico com 
abertura asséptica.

Unidade

95.

Filme para raio X de uso médico hospitalar, 
medindo 18x24cm com base verde. Caixas 
com 100 películas devendo constar em 
sua embalagem externa número de lote, 
data de fabricação e validade e o registro 
no Ministério da Saúde. A data de validade 
deve ser superior a 01 ano após a entrega.

Galão

96.

Filme para raio X de uso médico hospitalar, 
medindo 24x30cm com base verde. Caixas 
com 100 películas devendo constar em 
sua embalagem externa número de lote, 
data de fabricação e validade e o registro 
no Ministério da Saúde. A data de validade 
deve ser superior a 01 ano após a entrega.

GALÃO

97.

Filme para raio X de uso médico hospitalar, 
medindo 30x40cm com base verde. Caixas 
com 100 películas devendo constar em 
sua embalagem externa número de lote, 
data de fabricação e validade e o registro 
no Ministério da Saúde. A data de validade 
deve ser superior a 01 ano após a entrega.

Caixa

98.

Filme para raio X de uso médico hospitalar, 
medindo 35X35cm com base verde. Caixas 
com 100 películas devendo constar em 
sua embalagem externa número de lote, 
data de fabricação e validade e o registro 
no Ministério da Saúde. A data de validade 
deve ser superior a 01 ano após a entrega.

Caixa

99.

Filme para raio X de uso médico hospitalar, 
medindo 35X45cm com base verde. Caixas 
com 100 películas devendo constar em 
sua embalagem externa número de lote, 
data de fabricação e validade e o registro 
no Ministério da Saúde. A data de validade 
deve ser superior a 01 ano após a entrega.

Caixa

100.

Filme para revelação de exames de raio X 
digital, compatível com a impressora de 
raio X digital dry agsa.tipo: filme dry dt2b, 
tamanho: 25x30.

Unidade

101.

Fio cirúrgico monofilamento de nylon 
preto, estéril, não absorvível, diâmetro 
nº 0, medindo aproximadamente 45 cm 
de comprimento, com agulha 1/2 circulo 
cortante, triangular, medindo 4,0 cm, com 
bom corte, que não quebre ou entorte 
com facilidade, em envelope individual. 
Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita a abertura e 
a transferência asséptica, mantendo a 
integridade do produto e sua esterilização 
até o momento do uso. A embalagem 
externa deve trazer dados de identificação, 
nº do lote, data de validade e nº do registro 
no ministério da saúde.

Envelope

102.

Fio cirúrgico monofilamento de nylon 
preto, estéril, não absorvível, diâmetro 
nº 2, medindo aproximadamente 45 cm 
de comprimento, com agulha 3/8 circulo 
cortante, triangular, medindo 2,0 cm, com 
bom corte, que não quebre ou entorte 
com facilidade, em envelope individual. 
Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita a abertura e 
a transferência asséptica, mantendo a 
integridade do produto e sua esterilização 
até o momento do uso. A embalagem 
externa deve trazer dados de identificação, 
nº do lote, data de validade e nº do registro 
no ministério da saúde.

Envelope

103.

Fio cirúrgico monofilamento de nylon 
preto, estéril, não absorvível, diâmetro 
nº 3, medindo aproximadamente 45 cm 
de comprimento, com agulha 3/8 circulo 
cortante, triangular, medindo 2,0 cm, com 
bom corte, que não quebre ou entorte 
com facilidade, em envelope individual. 
Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita a abertura e 
a transferência asséptica, mantendo a 
integridade do produto e sua esterilização 
até o momento do uso. A embalagem 
externa deve trazer dados de identificação, 
nº do lote, data de validade e nº do registro 
no ministério da saúde.

Envelope
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104.

Fio cirúrgico monofilamento de nylon 
preto, estéril, não absorvível, diâmetro 
nº 3, medindo aproximadamente 45 cm 
de comprimento, com agulha 3/8 circulo 
cortante, triangular, medindo 3,0 cm, com 
bom corte, que não quebre ou entorte 
com facilidade, em envelope individual. 
Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita a abertura e 
a transferência asséptica, mantendo a 
integridade do produto e sua esterilização 
até o momento do uso. A embalagem 
externa deve trazer dados de identificação, 
nº do lote, data de validade e nº do registro 
no ministério da saúde.

Envelope

105.

Fio cirúrgico monofilamento de nylon 
preto, estéril, não absorvível, diâmetro 
nº 4, medindo aproximadamente 45 cm 
de comprimento, com agulha 3/8 circulo 
cortante, triangular, medindo 2,0 cm, com 
bom corte, que não quebre ou entorte 
com facilidade, em envelope individual. 
Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita a abertura e 
a transferência asséptica, mantendo a 
integridade do produto e sua esterilização 
até o momento do uso. A embalagem 
externa deve trazer dados de identificação, 
nº do lote, data de validade e nº do registro 
no ministério da saúde.

Envelope

106.

Fio cirúrgico monofilamento de nylon 
preto, estéril, não absorvível, diâmetro 
nº 4, medindo aproximadamente 45 cm 
de comprimento, com agulha 3/8 circulo 
cortante, triangular, medindo 3,0 cm, com 
bom corte, que não quebre ou entorte 
com facilidade, em envelope individual. 
Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita a abertura e 
a transferência asséptica, mantendo a 
integridade do produto e sua esterilização 
até o momento do uso. A embalagem 
externa deve trazer dados de identificação, 
nº do lote, data de validade e nº do registro 
no ministério da saúde.

Envelope

107.

Fio cirúrgico monofilamento de nylon 
preto, estéril, não absorvível, diâmetro 
nº 5, medindo aproximadamente 45 cm 
de comprimento, com agulha 3/8 circulo 
cortante, triangular, medindo 2,0 cm, com 
bom corte, que não quebre ou entorte 
com facilidade, em envelope individual. 
Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permita a abertura e 
a transferência asséptica, mantendo a 
integridade do produto e sua esterilização 
até o momento do uso. A embalagem 
externa deve trazer dados de identificação, 
nº do lote, data de validade e nº do registro 
no ministério da saúde.

Envelope

108.

Fio de sutura, material catgut cromado com 
agulha, tipo fio 0, comprimento mínimo de 
70 cm, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica, 
comprimento de agulha 4cm. Registro na 
ANVISA, embalagem contendo nº do lote, 
fabricação e validade do produto. Estéril.

Envelope

109.

Fio de sutura, material catgut cromado com 
agulha, tipo fio 1-0, comprimento mínimo 
de 70 cm, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica, 
comprimento de agulha 4cm. Registro na 
ANVISA, embalagem contendo nº do lote, 
fabricação e validade do produto. Estéril.

Envelope

110.

Fio de sutura, material catgut simples com 
agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 
de 70 cm, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica, 
comprimento de agulha 3,5cm. Registro na 
ANVISA, embalagem contendo nº do lote, 
fabricação e validade do produto. Estéril.

Envelope

111.

Fio de sutura, material catgut simples com 
agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 
de 70 cm, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica, 
comprimento de agulha 4,0cm. Registro na 
ANVISA, embalagem contendo nº do lote, 
fabricação e validade do produto. Estéril.

Envelope

112.

Fio de sutura, material catgut simples com 
agulha, tipo fio 3-0, comprimento mínimo 
de 70 cm, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica, 
comprimento de agulha 3,0cm. Registro na 
ANVISA, embalagem contendo nº do lote, 
fabricação e validade do produto. Estéril.

Envelope

113.

Fio de sutura, material catgut simples com 
agulha, tipo fio 4-0, comprimento mínimo 
de 70 cm, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica, 
comprimento de agulha 3,0cm. Registro na 
ANVISA, embalagem contendo nº do lote, 
fabricação e validade do produto. Estéril.

Envelope

114.

Fio de sutura, material catgut simples sem 
agulha, tipo fio 2-0, comprimento150 cm. 
Registro na ANVISA, embalagem contendo 
nº do lote, fabricação e validade do produto. 
Estéril.

Envelope

115.

Fio guia para entubação em aço inoxidável 
com marcas de posicionamento que 
correspondem as extremidades do cateter. 
Tamanho adulto.

Unidade

116.

Fio guia para entubação em aço inoxidável 
com marcas de posicionamento que 
correspondem as extremidades do cateter. 
Tamanho infantil.

Unidade

117.

Fio vicryl: fio monofilamento, polímero com 
cobertura antimicrobiana de polidioxanona, 
absorvível, alta resistência às tensões, 
tamanho 1-0, agulha cortante, curva ½, 
3,5 a 4 cm, diâmetro 1-0 medindo de 70 
a 90 cm.

Envelope

118.

Fita adesiva hipoalergênica para fixação 
de curativos composta de polietileno micro 
perfurado, dorso de rayon de viscose não 
tecido recoberto por um adesivo de base 
acrílica e comprovadamente hipoalergênica. 
Ausente de látex na composição. Cor 
branca, com capa protetora. Medida: 25 
mm x 10 m - embalagem individual. Prazo 
de validade mínimo 02 anos.

Rolo

119.

Fita Adesiva Hospitalar, a fita deve 
ser de uso hospitalar em geral; fabricada 
em papel crepado branco e adesivo à 
base de borracha e resina, que não deixa 
resíduos antes e após a autoclavagem, 
alta adesividade. Indicada para uso em 
autoclaves em ciclos com temperatura até 
134°C. Medida aproximada: 19mm x 50m; 
Embalada individualmente. Embalagem 
com identificação e data de validade.

Rolo

120.

Fita adesiva para teste de esterilização em 
autoclave; indicador químico classe i; 19mm 
x 30 m que suporta temperatura acima 
de 134ºC; alta adesividade; não deixa 
resíduos no tecido após autoclavagem. 
Embalada individualmente. Embalagem 
com identificação e data de validade

Rolo

121.

Fitas reagentes para urinálise – 
determinação de proteína; frasco com 
100 tiras reagentes; embalagem contendo 
dados de identificação, ata de fabricação, 
validade e registro na ANVISA.

Unidade
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122.

Fixador de tubo oratraqueal. Confeccionado 
de material hipoalergênico e impermeável. 
Fita de dupla face nas extremidades. Trava 
de fixação de poliuretano, estabiliza a tira 
ao tubo. Confeccionado no tamanho adulto.

Unidade

123. Fixador para filme radiológico, máquina 
processadora – galão de 38 litros Galão

124. Formol 10% liquido, incolor e limpido - 
frasco 1000ml. Frasco

125.

Fralda descartável juvenil cintura 42 a 72cm, 
pesp 20 a 33kg, elástico suave nas pernas, 
fitas adesivas nas laterais, cobertura suabe 
absorvente.

Unidade

126.

Fralda descartável, tamanho extra 
grande infantil, tipo adesivo fixação: fitas 
adesivas multiajustáveis. Características 
adicionais: flocos de gel, algodão hidrófilo 
que não desfaça quando molhado, abas 
antivazamento, faixa ajustável

Unidade

127.

Fralda descartável, tamanho grande 
infantil, tipo adesivo fixação: fitas 
adesivas multiajustáveis. Características 
adicionais: flocos de gel, algodão hidrófilo 
que não desfaça quando molhado, abas 
antivazamento, faixa ajustável

Unidade

128.

Fralda descartável, tamanho médio 
infantil, tipo adesivo fixação: fitas 
adesivas multiajustáveis. Características 
adicionais: flocos de gel, algodão hidrófilo 
que não desfaça quando molhado, abas 
antivazamento, faixa ajustável

Unidade

129.

Fralda descartável, tamanho pequeno 
infantil, tipo adesivo fixação: fitas 
adesivas multiajustáveis. Características 
adicionais: flocos de gel, algodão hidrófilo 
que não desfaça quando molhado, abas 
antivazamento, faixa ajustável

Unidade

130.

Fralda descartável, tamanho XXG (EXTRA 
XG) infantil, de 15 a 25 kg. Tipo adesivo 
fixação: fitas adesivas multiajustáveis. 
Características adicionais: flocos de gel, 
algodão hidrófilo que não desfaça quando 
molhado, abas antivazamento, faixa 
ajustável.

Unidade

131.

Fralda descartável; tamanho: extra 
grande, peso usuário acima de 80kg, 
cintura de 150cm a 160cm; tipo adesivo 
fixação: fitas adesivas multiajustáveis; 
tipo usuário: adulto. Características 
adicionais: flocos de gel, algodão hidrófilo 
que não desfaça quando molhado, abas 
antivazamento, faixa ajustável.

Unidade

132.

Fralda descartável; tamanho: grande, 
peso usuário 70 a 90kg, cintura de 100cm a 
150cm; tipo adesivo fixação: fitas adesivas 
multiajustáveis; tipo usuário: adulto. 
Características adicionais: flocos de gel, 
algodão hidrófilo que não desfaça quando 
molhado, abas antivazamento, faixa 
ajustável.

Unidade

133.

Fralda descartável; tamanho: médio, 
peso usuário de 40 a 70kg, cintura de 
120cm; tipo adesivo fixação: fitas adesivas 
multiajustáveis; tipo usuário: adulto. 
Características adicionais: flocos de gel, 
algodão hidrófilo que não desfaça quando 
molhado, abas antivazamento, faixa 
ajustável.

Unidade

134.

Fralda descartável; tamanho: pequeno, 
peso usuário 30 a 40kg, cintura de 50cm a 
80cm; tipo adesivo fixação: fitas adesivas 
multiajustáveis; tipo usuário: adulto. 
Características adicionais: flocos de gel, 
algodão hidrófilo que não desfaça quando 
molhado, abas antivazamento, faixa 
ajustável.

Unidade

135.

Frasco, material: plástico, tipo: atóxico, 
cor: transparente, aplicação: dieta enteral, 
capacidade [ml]: 500, graduação: a cada 
50ml em ambos os lados, crescente e 
decrescente, embalagem: individual em 
saco plástico, complemento: com etiqueta 
de identificação.

Unidade

136.

Gel para ultrassonografia e ECG em frasco 
almotolia de 100ml. Embalagem com dados 
de procedência, identificação, data de 
validade e registro no ministério da saúde.

Almotolia

137.

Gorro cirúrgico, descartável com elástico 
(branco), polipropileno. Embalagem com 
100 unidades. Contendo identificação, data 
de validade e registro no ministério da 
saúde.

Pacote

138.

Integrador químico classe v de uso interno 
- Indicado para utilização em pacotes que 
serão esterilizados a vapor em parâmetros 
determinados mundialmente, devera ter 
espaço para registro de lote que ofereça 
precisão da interpretação do teste.

Unidade

139.

Iodopovidona solução aquosa 10% (1% 
iodo ativo) uso tópico – almotolia 100ml. 
Embalagem contendo identificação, data de 
validade e registro no ministério da saúde.

Almotolia

140.

Iodopovidona solução degermante 10% 
(1% iodo ativo) uso tópico – almotolia - 
100ml. Embalagem contendo identificação, 
data de validade e registro no ministério da 
saúde.

Almotolia

141.

Iodopovidona alcoolico solução tintura 10% 
(1% iodo ativo) uso tópico – almotolia 
100ml. Embalagem contendo identificação, 
data de validade e registro no Ministério da 
Saúde.

Almotolia

142.

Kit para anestesia peridural prolongada 
contendo cuba ou bandeja; campos; 
esponja com antisséptico; gazes; toalha 
de papel; Filtro Antibacteriano; seringa 
descartável de perda de resistência luer 
slip; agulhas hipodérmicas 13x3, 30x8, 
40x8; agulha Weiss com bisel tipo Tuohy 17 
G x 3 1/4", ponta romba, cânula demarcada 
em centímetro, com canhão Luer-Lock para 
garantir conexão segura e facilitar inserção 
do cateter; embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura 
asséptica. A apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente.

Unidade

143.

Lâmina de bisturi nº 15, descartável, 
em aço inoxidável, isenta de rebarbas e 
sinais de oxidação. Ponta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, 
estéril, embalagem individual de alumínio 
hermeticamente fechado. Embalagem 
contendo identificação, data de validade e 
registro na ANVISA.

Unidade

144.

Lâmina de bisturi nº 22, descartável, 
em aço inoxidável, isenta de rebarbas e 
sinais de oxidação. Ponta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, 
estéril, embalagem individual de alumínio 
hermeticamente fechado. Embalagem 
contendo identificação, data de validade e 
registro na ANVISA.

Unidade
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145.

Lâmina de bisturi nº 24, descartável, 
em aço inoxidável, isenta de rebarbas e 
sinais de oxidação. Ponta afiada, perfeita 
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, 
estéril, embalagem individual de alumínio 
hermeticamente fechado. Embalagem 
contendo identificação, data de validade e 
registro na ANVISA.

Unidade

146.

Lâmina de vidro para microscopia ponta 
fosca 25,4 x 76,2 mm com ponta fosca 
não lapidada. Caixa com 50 unidades. 
Embalagem contendo nº de lote, data de 
fabricação e validade.

Caixa

147.

Lanceta estéril para punção manual, em aço 
inoxidável, ponta em bisel e embutida em 
corpo plástico ou outro material compatível, 
com tampa protetora de fácil remoção e que 
proteja a lanceta após o uso, que atendam 
as exigências da nr32. Agulha 28G e 1,5mm 
1,8mm de profundidade. Embalagem 
resistente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, 
trazendo na embalagem os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
data de validade e número de registro no 
ministério da saúde. O prazo de validade 
mínimo deve ser de 12 meses a partir da 
data de entrega

Unidade

148.

Lubrificante mineral para instrumental 
cirúrgico, sem silicone que proteja e 
lubrifica os instrumentais prevenindo contra 
oxidação sendo permeável ao calor e de 
pronto uso. Frasco com capacidade para 
1000ml.

Frasco

149.

Luva cirúrgica estéril nº 6,5 (de acordo 
com a numeração internacional), 
descartável, látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibildade ao 
tato, resistente a tração, boa elasticidade, 
lubrificada com pó bioabsorvível e baixo 
teor de proteína (preferência menor que 
100 micrograma/grama) e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro interno com 
dobras para abertura asséptica, dobradas 
conforme padrão hospitalar, identificando 
com fácil visualização a mão esquerda/
direita e a posição do polegar. Embalada em 
papel grau cirúrgico. Embalagem contendo 
nº de lote, data de fabricação e validade e 
registro na ANVISA.

Par

150.

Luva cirúrgica estéril nº 7,0 (de acordo 
com a numeração internacional), 
descartável, látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibildade ao 
tato, resistente a tração, boa elasticidade, 
lubrificada com pó bioabsorvível e baixo 
teor de proteína (preferência menor que 
100 micrograma/grama) e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro interno com 
dobras para abertura asséptica, dobradas 
conforme padrão hospitalar, identificando 
com fácil visualização a mão esquerda/
direita e a posição do polegar. Embalada em 
papel grau cirúrgico. Embalagem contendo 
nº de lote, data de fabricação e validade e 
registro na ANVISA.

Par

151.

Luva cirúrgica estéril nº 7,5(de acordo 
com a numeração internacional), 
descartável, látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibildade ao 
tato, resistente a tração, boa elasticidade, 
lubrificada com pó bioabsorvível e baixo 
teor de proteína (preferência menor que 
100 micrograma/grama) e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro interno com 
dobras para abertura asséptica, dobradas 
conforme padrão hospitalar, identificando 
com fácil visualização a mão esquerda/
direita e a posição do polegar. Embalada em 
papel grau cirúrgico. Embalagem contendo 
nº de lote, data de fabricação e validade e 
registro na ANVISA.

Par

152.

Luva cirúrgica estéril nº 8,0 (de acordo 
com a numeração internacional), 
descartável, látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibildade ao 
tato, resistente a tração, boa elasticidade, 
lubrificada com pó bioabsorvível e baixo 
teor de proteína (preferência menor que 
100 micrograma/grama) e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro interno com 
dobras para abertura asséptica, dobradas 
conforme padrão hospitalar, identificando 
com fácil visualização a mão esquerda/
direita e a posição do polegar. Embalada em 
papel grau cirúrgico. Embalagem contendo 
nº de lote, data de fabricação e validade e 
registro na ANVISA.

Par

153.

Luva de látex, não estéril, para 
procedimentos, levemente talcada, 
tamanho extra P anatômica, textura 
homogênea, alta sensibilidade ao tato, 
boa eslasticidade, resistente a tração, 
ambidextra, comprimento mínimo de 25cm, 
punho arredondado de forma a manter 
perfeita adaptação, atóxica, hipoalergênica 
acondicionada em caixa com 100 unidades.

Caixa

154.

Luva de látex, não estéril, para procedimentos, 
levemente talcada, tamanho G anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao 
tato, boa eslasticidade, resistente a tração, 
ambidextra, comprimento mínimo de 25cm, 
punho arredondado de forma a manter 
perfeita adaptação, atóxica, hipoalergênica 
acondicionada em caixa com 100 unidades.

Caixa

155.

Luva de látex, não estéril, para procedimentos, 
levemente talcada, tamanho M anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao 
tato, boa eslasticidade, resistente a tração, 
ambidextra, comprimento mínimo de 25cm, 
punho arredondado de forma a manter 
perfeita adaptação, atóxica, hipoalergênica 
acondicionada em caixa com 100 unidades.

Caixa

156.

Luva de látex, não estéril, para procedimentos, 
levemente talcada, tamanho P anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao 
tato, boa eslasticidade, resistente a tração, 
ambidextra, comprimento mínimo de 25cm, 
punho arredondado de forma a manter 
perfeita adaptação, atóxica, hipoalergênica 
acondicionada em caixa com 100 unidades.

Caixa

157.

Luva de sem látex, não estéril, para 
procedimentos, sem amido, tamanho 
M anatômica, textura homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa elasticidade, 
resistente a tração, ambidextra, 
comprimento mínimo de 25cm, punho 
arredondado de forma a manter perfeita 
adaptação, atóxica, hipoalergênica 
acondicionada em caixa com 100 unidades.

Caixa
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158.

Máscara cirúrgica descartável, atóxica, 
hipoalergênica, modelo retangular, 
aproximadamente 20 x 10cm e 03 pregas 
longitudinais, com dispositivo para ajuste 
nasal fixado no corpo da máscara, com 
elástico nas laterais para adequada fixação 
atrás das orelhas. Gramatura mínima de 50 
g/m², confeccionada em não tecido 100% 
polipropileno, com três camadas, sendo 
duas camadas externas de não tecido 100% 
polipropileno e uma camada interna com 
filtro de retenção microbiana composta de 
meltblown.

Unidade

159.

Máscara descartável específica para 
isolamento respiratório, fechada com selo 
de garantia CDC NIOSH filtro maior ou 
igual a 94% de eficiência para partículas 
maiores que 0,3 micras de diâmetro, com 
dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo 
da máscara. (bico de pato). Norma ABNT/
NBR 1396 - 1996, classe PFF-2 ou N95, uso 
hospitalar, com filtração bacteriológica.

Unidade

160.

Óculos de acrílico cirúrgico, transparente, 
para proteção profissional, formato 
anatômico com possibilidade de visualização 
no ângulo de 120°, sem abertura lateral, 
antiembassante, lavável e possível 
desinfecção química. Tamanho 54 a 58mm.

Unidade

161.

Pacote Teste de Bowie & Dick. Indicador 
químico, classe II, tipo uso interno, tipo 
Bowie Dick, apresentação pacote para teste, 
características adicionais para a esterilização 
a vapor, componentes adicionais indicador 
de processo de esterilização. Conforme 
Norma ISSO 11140-3 ou 11140-4

Pacote

162.

Pacote teste desafio pronto, de uso único, 
composto de um Indicador Biológico de 
leitura rápida, do tipo auto-contido, para o 
monitoramento do processo de esterilização 
a vapor, com tempo de resposta final em até 
3 (três) horas, por método de fluorescência 
e um Integrador Químico tipo 5, conforme 
norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1.O 
Integrador Químico tipo 5 deve ter leitura 
de resultado através de mudança de limite/
movimento frontal (não exige interpretação 
de cor). O pacote deverá conter uma ampola 
externa do mesmo lote para utilização como 
controle positivo. O rótulo externo deverá 
conter nome do produto, lote e data de 
expiração, além de um indicador químico 
de exposição. Apresentar Certificado BSI 
do integrador químico e Indicador Biológico 
atendendo as exigências da ISO11140-1 e 
11138. A embalagem deverá conter nome 
do produto, lote e validade. A empresa 
vencedora deverá fornecer 30 incubadoras 
consignadas e disponibilizar profissional 
técnico para treinamentos, quando 
necessário, prestando assistência técnica 
em até 24 horas em caso de necessidade.

Pacote

163.

Papel grau cirúrgico para esterilização de 
material médico hospitalar em autoclave a 
vapor ou óxido de etileno medindo 08 cm 
x 100metros, permeável ao vapor e ar, em 
dupla face, sendo uma das faces em papel 
grau cirúrgico, que não solte fibras ou 
felpas durante o uso. Gramatura 60 a 80g/
m2 e porosidade controlada. A outra face 
em filme plástico laminado transparente, 
multicamadas (poliéster e polipropileno). 
Resistência ao calor em ambas as faces 
até 140ºc. Indicadores químicos para 
esterilização a vapor saturado impressos 
em local que não permita a migração de 
tinta para o interior do envelope durante 
a esterelização e mudança de cor que 
indique que a embalagem foi exposta ao 
processo. Apresentar laudo de barreira 
bacteriana (bpe) que comprove a eficiência 
de filtração às bacterias da embalagem; 
deve estar de acordo com todas as partes 
da norma brasileira (nbr), normas da anvisa 
e devidamente registrada no ministério da 
saúde.

Rolo

164.

Papel grau cirúrgico para esterilização de 
material médico hospitalar em autoclave a 
vapor ou óxido de etileno medindo 15 cm 
x 100metros, permeável ao vapor e ar, em 
dupla face, sendo uma das faces em papel 
grau cirúrgico, que não solte fibras ou 
felpas durante o uso. Gramatura 60 a 80g/
m2 e porosidade controlada. A outra face 
em filme plástico laminado transparente, 
multicamadas (poliéster e polipropileno). 
Resistência ao calor em ambas as faces 
até 140ºc. Indicadores químicos para 
esterilização a vapor saturado impressos 
em local que não permita a migração de 
tinta para o interior do envelope durante 
a esterelização e mudança de cor que 
indique que a embalagem foi exposta ao 
processo. Apresentar laudo de barreira 
bacteriana (bpe) que comprove a eficiência 
de filtração às bactérias da embalagem; 
deve estar de acordo com todas as partes 
da norma brasileira nbr), normas da anvisa 
e devidamente registrada no ministério da 
saúde.

Rolo

165. Peróxido de hidrogênio (água oxigenada) 
10 volumes. Solução tópica frasco 1.000ml Frasco

166.

Pote para coleta de escarro estéril com 
tampa enroscada capacidade 50ml. Com 
boca larga 50mm de diâmetro, tampa 
de roca (40mm). Validade mínima de 36 
meses. Embalagem individual.

Unidade

167. Pote para lâmina com 3 estrias para exames 
preventivos com tampa rosqueável Unidade

168.

Preservativo em látex, não lubrificado, para 
uso médico, alta transparência para nitidez 
na captação das imagens por transdutores 
de aparelhos para ultrassonografia, 
para proteção do equipamento, conforto 
e segurança do paciente em exames 
transvaginais e transretais.

Unidade

169. Preservativo masculino 180mm x 52mm 
com lubrificante Unidade
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170.

Protetor ocular para fototerapia tamanho 
G (33-38cm), descartável, confeccionado 
em tecido atóxico, hipoalergênico, fixação 
com tecido ajustável que permita ajuste 
anatômico e compressão controlada, firme 
e sem garroteamento, livre de lanugens 
ou qualquer outro resíduo, livre de látex, 
com dispositivo de bloqueio de luz “Black 
out” integrado, preferencialmente sem 
costura, acabamento perfeito que ofereça 
segurança, conforto e de fácil manuseio. 
Embalagem individual com selagem 
eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
validade e número de registro no Ministério 
da Saúde.

Unidade

171.

Protetor ocular para fototerapia tamanho 
M (26-32cm), descartável, confeccionado 
em tecido atóxico, hipoalergênico, fixação 
com tecido ajustável que permita ajuste 
anatômico e compressão controlada, firme 
e sem garroteamento, livre de lanugens 
ou qualquer outro resíduo, livre de látex, 
com dispositivo de bloqueio de luz “Black 
out” integrado, preferencialmente sem 
costura, acabamento perfeito que ofereça 
segurança, conforto e de fácil manuseio. 
Embalagem individual com selagem 
eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
validade e número de registro no Ministério 
da Saúde.

Unidade

172.

Protetor ocular para fototerapia tamanho 
P (20-25cm), descartável, confeccionado 
em tecido atóxico, hipoalergênico, fixação 
com tecido ajustável que permita ajuste 
anatômico e compressão controlada, firme 
e sem garroteamento, livre de lanugens 
ou qualquer outro resíduo, livre de látex, 
com dispositivo de bloqueio de luz “Black 
out” integrado, preferencialmente sem 
costura, acabamento perfeito que ofereça 
segurança, conforto e de fácil manuseio. 
Embalagem individual com selagem 
eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
validade e número de registro no Ministério 
da Saúde.

Unidade

173.

Protetor solar contra radiações uva/uvb, 
fator de proteção de no mínimo 50, forma 
farmacêutica gel/creme, não comedogênico, 
uso diário rosto, embalagem bisnaga/tubo 
45 a 60g, complemento: boa aderência, 
hipoalergênico, toque seco, livre de óleo (oil 
free).

Frasco

174.

Protetor solar contra radiações uva/uvb, 
fator de proteção de no minimo 30, forma 
farmacêutica bastão, uso diário labial, 
embalagem bastão com no minimo 4,5g, 
complemento: boa aderência, incolor, 
inodoro, sem sabor, resistente a água e 
suor.

Tubo

175.

Protetor solar contra radiações UVA/
UVB, fator de proteção de no mínimo 50, 
forma farmacêutica creme/loção cremosa, 
uso diário corpo, embalagem frasco 100 
a 120ml, complemento: boa aderência, 
hipoalergênico, resistente a água e o suor, 
livre de óleo (oil free).

Frasco

176.

Pulseira de identificação mãe/filho, 
numeradas, permite o uso de caneta 
esferográfica, em plástico macio e 
resistente, lacre inviolável, com 14 pontos 
de regulagem para a mãe e 11 pontos 
regulagem para o filho. Cor branca.

Unidade

177.

Pulseira para identificação hospitalar com 
fixação por botão de pressão que permite 
o uso de caneta esferográfica, conforme 
normas da ANVISA, descartável tamanho 
adulto – cor branca

Unidade

178. Revelador para raio X máquina processadora 
– galão 38 litros Galão

179.

Sapatilha cirúrgica descartável formato 
que permita cobertura completa do calçado 
até o tornozelo com elástico em toda sua 
volta, medindo aproximadamente 20cm de 
altura x 18 cm de largura, pré encolhida e 
antiderrapante. Tamanho único.

Pacote

180.

SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 0,5ML 
PARA INSULINA

Seringa, Tipo: estéril, descartável, 
Capacidade [ML]: 0,5, Numerada. 
Características: com agulha fixa no corpo 
da seringa, Tamanho [MM]: 8,0 X 0,3, 
Modelo: U50 - Insulina com escala de 1 em 
1 unidades, Êmbolo: com anel de retenção 
de ajuste perfeito com o cilindro e stopper 
mais fino Embalagem [Tipo]: Individual ou 
com 10 unidades, Blister: com uma face 
em filme e sistema de abertura em pétala, 
Características adicionais: com cilindro 
transparente, atóxica, apirogênica, uso 
único, confeccionada em polipropileno com 
impressão de escala nítida e resistente ao 
contato com o álcool e tratado internamente 
com silicone de grau cirúrgico.

Unidade

181.

SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML

Seringa, Tipo: estéril, descartável, 
Capacidade [ML]: 10, Graduação [ML]: 
escala em graduação indelével,milimetrada 
e numerada a cada ml. Características: 
sem agulha, bico Slip, com cilindro 
transparente, atóxica, apirogênica, uso 
único, confeccionada em polipropileno com 
impressão de escala nítida e resistente ao 
contato com o álcool e tratado internamente 
com silicone de grau cirúrgico. Êmbolo: com 
anel de retenção de ajuste perfeito com o 
cilindro e stopper mais fino. Embalagem 
[Tipo]: Individual, Blister: com uma face 
em filme e sistema de abertura em pétala.

Unidade

182.

SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 1ML 
INSULINA

Seringa, Tipo: estéril, descartável, 
Capacidade [ML]: 1, Numerada. 
Características: com agulha fixa no corpo da 
seringa, Tamanho [MM]: 8,0 X 0,3, Código: 
30G, Modelo: U100 - Insulina com escala 
de 2 em 2 unidades, Êmbolo: com anel de 
retenção de ajuste perfeito com o cilindro 
e stopper mais fino Embalagem [Tipo]: 
Individual ou com 10 unidades, Blister: com 
uma face em filme e sistema de abertura 
em pétala, Características adicionais: com 
cilindro transparente, atóxica, apirogênica, 
uso único, confeccionada em polipropileno 
com impressão de escala nítida e resistente 
ao contato com o álcool e tratado 
internamente com silicone de grau cirúrgico.

Unidade
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183.

SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20ML

Seringa, Tipo: estéril, descartável, 
Capacidade [ML]: 20, Graduação [ML]: 
escala em graduação indelével,milimetrada 
e numerada a cada ml. Características: 
sem agulha, bico Slip, com cilindro 
transparente, atóxica, apirogênica, uso 
único, confeccionada em polipropileno com 
impressão de escala nítida e resistente ao 
contato com o álcool e tratado internamente 
com silicone de grau cirúrgico. Êmbolo: com 
anel de retenção de ajuste perfeito com o 
cilindro e stopper mais fino. Embalagem 
[Tipo]: Individual, Blister: com uma face 
em filme e sistema de abertura em pétala.

Unidade

184.

Seringa, tipo: estéril, descartável, 
capacidade [ml]: 1, característica: com 
agulha, tamanho [mm]: 13 x 4,5, modelo: 
tuberculina, embalagem [tipo]: individual, 
êmbolo: com anel de retenção de ajuste 
perfeito com o cilindro e stopper mais fino, 
blister: com uma face em filme e sistema 
de abertura em pétala, complemento: com 
cilindro transparente, em polipropileno com 
impressão de escala nítida e resistente ao 
contato com o álcool e tratado internamente 
com silicone de grau cirúrgico.

Unidade

185.

Seringa, Tipo: estéril, descartável, 
Capacidade [ML]: 3, Graduação [ML]: 0,1, 
Numerada. Características: sem agulha, 
bico Slip, com cilindro transparente, atóxica, 
apirogênica, uso único, confeccionada em 
polipropileno com impressão de escala 
nítida e resistente ao contato com o álcool e 
tratado internamente com silicone de grau 
cirúrgico. Êmbolo: com anel de retenção 
de ajuste perfeito com o cilindro e stopper 
mais fino. Embalagem [Tipo]: Individual, 
Blister: com uma face em filme e sistema 
de abertura em pétala.

Unidade

186.

Seringa, tipo: estéril, descartável, 
capacidade [ml]: 5, graduação [ml]: 0,2, 
numerada. Características: sem agulha, 
bico slip, com cilindro transparente, atóxica, 
apirogênica, uso único, confeccionada em 
polipropileno com impressão de escala 
nítida e resistente ao contato com o álcool e 
tratado internamente com silicone de grau 
cirúrgico. Êmbolo: com anel de retenção 
de ajuste perfeito com o cilindro e stopper 
mais fino. Embalagem [tipo]: individual, 
blister: com uma face em filme e sistema 
de abertura em pétala.

Unidade

187.

Solução enzimática detergente contendo 
no mínimo 04 enzimas sintéticas (sendo 
obrigatória a presença das enzimas: 
amilase, lípase e protease), com pH neutro, 
tensoativo não aniônico e não espumante 
- Embalagem de 1l a 5litro. Modelo: 
Atóxico, não irritante para pele e mucosas, 
não corrosivo e biodegradável. Registro 
na ANVISA e laudos de determinação da 
atividade enzimática (conforme RDC nº55 
de novembro de 2012).

Preço do litro diluído = [preço do 
produto/1000 ml] x qtde de ml da diluição) 
e o (rendimento = volume do galão/qtde de 
ml da diluição).

Litro

188.

Solução para remover oxidação 
de instrumental, cirúrgico solução 
revitalizadora a base de ácido fosfórico 
tensoativo não iônico, segura e rápida de 
seu uso corretivo que remova oxidação, 
manchas e crostas do instrumental cirúrgico 
em aço inox. O produto diluído resgata o 
estado padrão do instrumental. Embalagem 
resistente trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de 
lote, data de fabricação, prazo de validade 
e número do registro do produto no 
ministério da saúde. Frasco com capacidade 
para 1000ml.

Frasco

189.

Sonda de gastrostomia / nutrição 
enteral: 100% silicone, calibre nº20; 
formato do conector "y"; com balão de 
capacidade de 7 a 10ml. Sonda estéril, 
em embalagem de papel grau cirurgico, 
no rotulo deve conter a identificação 
do material, os dados do fabricante, as 
condições de armazenamento e demais 
instruções.

Unidade

190.

Sonda gástrica descartável n° 12, atóxica 
em PVC flexível, estéril conector com tampa 
presa ao tubo, transparente atraumática, 
com orifícios laterais tipo levine, longa 
embalada em papel grau cirúrgico.

Unidade

191.

Sonda gástrica descartável n° 14, atóxica 
em PVC flexível, estéril conector com tampa 
presa ao tubo, transparente atraumática, 
com orifícios laterais tipo levine, longa 
embalada em papel grau cirúrgico.

Unidade

192.

Sonda gástrica descartável n° 16, atóxica 
em PVC flexível, estéril conector com tampa 
presa ao tubo, transparente atraumática, 
com orifícios laterais tipo levine, longa 
embalada em papel grau cirúrgico.

Unidade

193.

Sonda gástrica descartável n° 18, atóxica em 
PVC c flexível, estéril conector com tampa 
presa ao tubo, transparente atraumática, 
com orifícios laterais tipo levine, longa 
embalada em papel grau cirúrgico.

Unidade

194.

Sonda gástrica descartável n° 20, atóxica 
em PVC flexível, estéril conector com tampa 
presa ao tubo, transparente atraumática, 
com orifícios laterais tipo levine, longa 
embalada em papel grau cirúrgico.

Unidade

195.

Sonda uretral descartável nº06 tipo 
nelaton, confeccionada em polivinil 
atóxico, siliconizada, transparente, flexível, 
contendo conector universal, medindo 
aproximadamente 40cm de comprimento, 
estéril, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, contendo dados de 
identificação, procedência, data de validade, 
número de lote e registro no M.S.

Unidade

196.

Sonda uretral descartável nº08 tipo 
nelaton, confeccionada em polivinil 
atóxico, siliconizada, transparente, flexível, 
contendo conector universal, medindo 
aproximadamente 40cm de comprimento, 
estéril, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, contendo dados de 
identificação, procedência, data de validade, 
número de lote e registro no M.S.

Unidade

197.

Sonda uretral descartável nº10 tipo 
nelaton, confeccionada em polivinil 
atóxico, siliconizada, transparente, flexível, 
contendo conector universal, medindo 
aproximadamente 40cm de comprimento, 
estéril, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, contendo dados de 
identificação, procedência, data de validade, 
número de lote e registro no M.S

Unidade
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198.

Sonda uretral descartável nº12 tipo 
nelaton, confeccionada em polivinil 
atóxico, siliconizada, transparente, flexível, 
contendo conector universal, medindo 
aproximadamente 40cm de comprimento, 
estéril, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, contendo dados de 
identificação, procedência, data de validade, 
número de lote e registro no M.S.

Unidade

199.

Sonda uretral descartável nº14 tipo 
nelaton, confeccionada em polivinil 
atóxico, siliconizada, transparente, flexível, 
contendo conector universal, medindo 
aproximadamente 40cm de comprimento, 
estéril, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, contendo dados de 
identificação, procedência, data de validade, 
número de lote e registro no M.S.

Unidade

200.

Sonda uretral nº04 descartável tipo 
nelaton, confeccionada em polivinil 
atóxico, siliconizada, transparente, flexível, 
contendo conector universal, medindo 
aproximadamente 40cm de comprimento, 
estéril, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, contendo dados de 
identificação, procedência, data de validade, 
número de lote e registro no M.S.

Unidade

201.

Sonda vesical de borracha n°10 (látex 
natural) tipo foley, com 2 vias, estéril, 
siliconizada, válvula luer, possuir formato 
arredondado da ponta com dois orifícios 
laterais, orifícios internos de drenagem 
grande, arredondado e liso, número do 
diâmetro e capacidade de enchimento do 
balão impresso no cateter. Possuir invólucro 
interno em filme plástico transparente.

Unidade

202.

Sonda vesical de borracha n°12 (látex 
natural) tipo foley, com 2 vias, estéril, 
siliconizada, válvula luer, possuir formato 
arredondado da ponta com dois orifícios 
laterais, orifícios internos de drenagem 
grande, arredondado e liso, número do 
diâmetro e capacidade de enchimento do 
balão impresso no cateter. Possuir invólucro 
interno em filme plástico transparente.

Unidade

203.

Sonda vesical de borracha n°14 (látex 
natural) tipo foley, com 2 vias, estéril, 
siliconizada, válvula luer, possuir formato 
arredondado da ponta com dois orifícios 
laterais, orifícios internos de drenagem 
grande, arredondado e liso, número do 
diâmetro e capacidade de enchimento do 
balão impresso no catéter.

Unidade

204.

Sonda vesical de borracha n°16 (látex 
natural) tipo foley, com 2 vias, estéril, 
siliconizada, válvula luer, possuir formato 
arredondado da ponta com dois orifícios 
laterais, orifícios internos de drenagem 
grande, arredondado e liso, número do 
diâmetro e capacidade de enchimento do 
balão impresso no cateter. Possuir invólucro 
interno em filme plástico transparente.

Unidade

205.

Sonda vesical de borracha n°18 (látex 
natural) tipo foley, com 2 vias, estéril, 
siliconizada, válvula luer, possuir formato 
arredondado da ponta com dois orifícios 
laterais, orifícios internos de drenagem 
grande, arredondado e liso, número do 
diâmetro e capacidade de enchimento do 
balão impresso no cateter. Possuir invólucro 
interno em filme plástico transparente.

Unidade

206.

Sonda vesical de borracha n°20 (látex 
natural) tipo foley, com 2 vias, estéril, 
siliconizada, válvula luer, possuir formato 
arredondado da ponta com dois orifícios 
laterais, orifícios internos de drenagem 
grande, arredondado e liso, número do 
diâmetro e capacidade de enchimento do 
balão impresso no cateter. Possuir invólucro 
interno em filme plástico transparente.

Unidade

207.

Sonda, modelo: nasoenteral, aplicação: 
adulto, número: 12, material: bio-compatível 
[poliuretano ou silicone], tipo: macia e 
flexível, tamanho [cm]: 120 [com variação 
de 2 cm para + / -], embalagem: individual 
em papel grau cirúrgico e esterilizada em 
óxido de etileno., complemento: marca de 
medida, dupla via de entrada com tampa de 
perfeita vedação, mandril em aço inoxidável, 
ogiva de tungstênio com aberturas opostas, 
radiopaca.

Unidade

208. Suporte para coletor de material perfuro 
cortante capacidade para 13 litros. Unidade

209. Suporte para coletor de material perfuro 
cortante capacidade para 1,5 litros. Unidade

210.

Termômetro clínico digital com graduação de 
no mínimo 35°C a 42°C, com alarme, tempo 
de verificação no mínimo de 10 segundos 
e no máximo 35 segundos. Contendo visor 
de cristal líquido e com indicador de bateria 
fraca. Registro na ANVISA e certificado do 
IMETRO.

Unidade

211.

Teste para determinação rápida e qualitativa 
do HCG em amostras de soro e urina; método: 
imunoenzimático ou imunocromatográfico, 
utilizando uma combinação de anticorpos 
mono e policlonais para identificação 
seletiva do HCG, as membranas reativas 
deverão ser impregnadas com anticorpo 
mono e policlonal, conjugado de cor e azida 
sódica 0,1%; sensibilidade de detecção: 
25mui/ml; reação com tempo máximo de 
15 minutos; caracteristícas adicionais: o 
kit deve conter de 50 a 100 membranas 
de reação, embalagem contendo todos 
componentes, acessórios e suplementos 
necessários a realização do teste.

Unidade

212.

Tira reagente para dosagem de glisose em 
amostras sanguínea:

sangue total capilar fresco, arterial ou 
venoso, com metodologia de leitura por 
reação enzimática.

Embalagem: caixa com 25 ou 50 fitas testes 
ou fitas testes embaladas individualmente. 
Monitor com visor em lcd com capacidade 
de medição de 10/20mg/dl a 500/600mg/
dl. Tempo de leitura: 5 a 30 segundos. 
Fonte de alimentação: bateria de lítio 3v, 
pré- instalada. Liga automaticamente com a 
inserção da fita e desliga automaticamente 
após sua retirada. Capacidade de memória 
200 a 500 resultados, com data e hora. O 
aparelho assim como a fita teste deverá ser 
utilizado desde neonatos até idade adulta 
avançada.

Unidade

213. Tubo de látex para garrote referência n°200. 
Pacote com 15 metros. Pacote

214. Tubo de silicone n° 204 medindo 12 x 6 mm 
para oxigênio. Pacote com 15 metros Pacote
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215.

Tubo endotraqueal, descartável nº 2,5 sem 
cuff, em PVC atóxico com faixa radiopaca 
em sua extensão, siliconizado, superfície 
lisa, anatômico, graduação em centímetros, 
conector de 15mm, demarcado de 1 em 1 
cm a partir de 4cm, estéril, envolto em papel 
grau cirúrgico. Embalado individualmente. 
O número deve vir gravado no tubo próximo 
ao conector.

Unidade

216.

Tubo endotraqueal, descartável nº 3 sem 
cuff, em PVC atóxico com faixa radiopaca 
em sua extensão, siliconizado, superfície 
lisa, anatômico, graduação em centímetros, 
conector de 15mm, demarcado de 1 em 1 
cm, estéril, envolto em papel grau cirúrgico. 
Embalado individualmente. O número deve 
vir gravado no tubo próximo ao conector.

Unidade

217.

Tubo endotraqueal, descartável nº 3,5 sem 
cuff, em PVC atóxico com faixa radiopaca 
em sua extensão, siliconizado, superfície 
lisa, anatômico, graduação em centímetros, 
conector de 15mm, demarcado de 1 em 1 
cm, estéril, envolto em papel grau cirúrgico. 
Embalado individualmente. O número deve 
vir gravado no tubo próximo ao conector.*

Unidade

218.

Tubo endotraqueal, descartável nº 4,0 
sem cuff de baixa pressão e alto volume, 
em PVC atóxico com faixa radiopaca em 
sua extensão, siliconizado, superfície lisa, 
anatômico, graduação em centímetros, 
conector de 15mm, demarcado de 1 em 1 
cm, estéril, envolto em papel grau cirúrgico. 
Embalado individualmente. O número deve 
vir gravado no tubo próximo ao conector.

Unidade

219.

Tubo endotraqueal, descartável nº 4,5 
com cuff de baixa pressão e alto volume, 
em PVC atóxico com faixa radiopaca em 
sua extensão, siliconizado, superfície lisa, 
anatômico, graduação em centímetros, 
conector de 15mm, demarcado de 1 em 1 
cm, estéril, envolto em papel grau cirúrgico. 
Embalado individualmente. O número deve 
vir gravado no tubo próximo ao conector.

Unidade

220.

Tubo endotraqueal, descartável nº 5 com 
cuff de baixa pressão e alto volume, em 
PVC atóxico com faixa radiopaca em sua 
extensão, siliconizado, superfície lisa, 
anatômico, graduação em centímetros, 
conector de 15mm, demarcado de 1 em 1 
cm, estéril, envolto em papel grau cirúrgico. 
Embalado individualmente. O número deve 
vir gravado no tubo próximo ao conector.

Unidade

221.

Tubo endotraqueal, descartável nº 5,5 com 
cuff, em PVC atóxico com faixa radiopaca 
em sua extensão, siliconizado, superfície 
lisa, anatômico, graduação em centímetros, 
conector de 15mm, demarcado de 1 em 1 
cm, estéril, envolto em papel grau cirúrgico. 
Embalado individualmente. O número deve 
vir gravado no tubo próximo ao conector.

Unidade

222.

Tubo endotraqueal, descartável nº 6 com 
cuff, em PVC atóxico com faixa radiopaca 
em sua extensão, siliconizado, superfície 
lisa, anatômico, graduação em centímetros, 
conector de 15mm, demarcado de 1 em 1 
cm, estéril, envolto em papel grau cirúrgico. 
Embalado individualmente. O número deve 
vir gravado no tubo próximo ao conector.

Unidade

223.

Tubo endotraqueal, descartável nº 6,5 
com cuff de baixa pressão e alto volume, 
em PVC atóxico com faixa radiopaca em 
sua extensão, siliconizado, superfície lisa, 
anatômico, graduação em centímetros, 
conector de 15mm, demarcado de 1 em 1 
cm, estéril, envolto em papel grau cirúrgico. 
Embalado individualmente. O número deve 
vir gravado no tubo próximo ao conector.

Unidade

224.

Tubo endotraqueal, descartável nº 7 com 
cuff de baixa pressão e alto volume, em 
PVC atóxico com faixa radiopaca em sua 
extensão, siliconizado, superfície lisa, 
anatômico, graduação em centímetros, 
conector de 15mm, demarcado de 1 em 1 
cm, estéril, envolto em papel grau cirúrgico. 
Embalado individualmente. O número deve 
vir gravado no tubo próximo ao conector.

Unidade

225.

Tubo endotraqueal, descartável nº 7,5 
com cuff de baixa pressão e alto volume, 
em PVC atóxico com faixa radiopaca em 
sua extensão, siliconizado, superfície lisa, 
anatômico, graduação em centímetros, 
conector de 15mm, demarcado de 1 em 1 
cm, estéril, envolto em papel grau cirúrgico. 
Embalado individualmente. O número deve 
vir gravado no tubo próximo ao conector.

Unidade

226.

Tubo endotraqueal, descartável nº 8 com 
cuff de baixa pressão e alto volume, em 
PVC atóxico com faixa radiopaca em sua 
extensão, siliconizado, superfície lisa, 
anatômico, graduação em centímetros, 
conector de 15mm, demarcado de 1 em 1 
cm, estéril, envolto em papel grau cirúrgico. 
Embalado individualmente. O número deve 
vir gravado no tubo próximo ao conector.

Unidade

227. Vaselina líquida – almotolia 100ml Almotolia

Serra/ES, 21 de dezembro de 2016

RESOLUÇÃO
Publicação Nº 68840

Resolução 17 /2016

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente de Serra/ES –CONCASE , no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei 3898/2013, torna pública a reti-
ficação do Edital 01/2016 e resolve:

Art. 1º No Preambulo: desconsiderar nessa etapa a apre-
sentação do Plano de trabalho, ficando obrigatória, além 
dos outros dispositivos do presente edital somente Projeto 
Básico.

Art. 2º o Art. 8ºpassa a vigorar com a seguinte redação: 
“As propostas devem ser protocoladas no protocolo geral 
da Prefeitura Municipal de Serra/ES, endereçada ao Con-
selho Municipal de Criança e Adolescente do dia 24/10 a 
30/12/2016 até às 17h, rubricadas e assinadas pelo seu 
representante legal”.

Art. 3º Fica prorrogada a data limite de entrega das pro-
postas para este Edital para o dia 10/01/2017.

Art. 4º esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
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cação, revogadas disposições em contrário.

Serra, ES 20 de Dezembro de 2016.

Marco Antônio Martão

Presidente do CONCASE

RESULTADOMPE212-2016
Publicação Nº 68801

RESULTADO DE LICITAÇÃO

EXCLUSIVA PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA

O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através da Pregoeira tor-
na público o resultado da licitação referente ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 212/2016, processo nº 57367/2016 
SEDIR, destinado a Aquisição de Tintas Spray e 
Máscaras de Proteção descartáveis com válvula para 
as Oficinas de Grafite do Projeto Viva Jovem com re-
curso Federal, conforme segue: LOTE I: LUMEN COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EIRELI-EPP. Valor R$ 5.178,00

Serra, 22 de dezembro de 2016.

Arlene Paiva da Silva

Pregoeira Oficial/SEAD
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DECRETO
Publicação Nº 68841

 

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

09.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS
09.01.00 Secretaria de Serviços
15.452.0100.2.067 Intensif. Moder. Manut. Sistema Iluminação Pública 3.3.90.39.00 1.602.0000 800.000

TOTAL 800.000

Art. 2º - Os recursos necessários para efeito da suplementação constante no Artigo anterior, são provenientes de excesso de
arrecadação receita arrecadada no primeiro semestre e considerando a tendência do exercício da receita de Contribuição para
Custeio do Serviço de Iluminação Pública.

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

Secretária de Planejamento Estratégico - Em Exercício

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR   -   ANEXO I   -   SUPLEMENTAÇÃO

Palácio Municipal, em Serra, aos 22 de Dezembro de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

PATRÍCIA FERREIRA LEMPE PENA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica Aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) no orçamento vigente na
dotação orçamentária constante do Anexo I.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 DECRETO Nº 8.496/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO SANTO, usano de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Art. 8º da
Lei nº 4.395 de 18 de agosto de 2015, com base no inciso II do Art. 9° da Lei n° 4.464 de 28 de dezembro 2015 e o disposto no
Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
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SRH2016
Publicação Nº 68780

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 
DÉCIMA SEXTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 003/2016 

 
A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que 
autoriza a contratação temporária, convoca o profissional abaixo relacionado, para 
manifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será 
preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 003/2016, devendo se 
apresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de  22 à 29  
de dezembro de 2016, de 09h às 15h, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – 
Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).  
 
Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação 
comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição, inclusive a ficha de inscrição 
e todos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.  
 
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato 
oferecido. 
 
2.1 MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 
Class. Candidato 

62º CAROLINA ROSSETTO MARQUES 
63º CARINA MASSARIOL 

 
Serra/ES, 22 de dezembro de 2016. 

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS  
Prefeito Municipal  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA  
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PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 
ANEXO I 

 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais 

 
1. Cadastro de Pessoa Física - CPF 
2. Registro Geral - RG 
3. PIS/PASEP 
4. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
5. Título Eleitoral 
6. Registro do Conselho Regional - ES 
7. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.   
8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br 
9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado) 
10. Certidão de Nascimento dos Filhos 
11. Comprovante de Residência (se aluguel ou residência em nome de outro, que 

não seja pai, mãe ou esposa, declaração do proprietário do imóvel) 
12. Diploma conforme exigido para o cargo/função. 
13. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B) 
14. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho. 
15. Atestado de que não possui antecedentes criminais. 
16. Uma Foto ¾ 
17.  Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal 
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SRH2016
Publicação Nº 68639

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 
 

 
SEXTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 005/2016 

 
A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que 
autoriza a contratação temporária, convoca o profissional abaixo relacionado, para 
manifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será 
preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 005/2016, devendo se 
apresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 22 a 28 
de dezembro de 2016, de 09h às 15h, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – 
Nº. 5.416, Portal de Jacaraipe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).  
 
Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação 
comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição, inclusive a ficha de inscrição 
e todos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.  
 
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato 
oferecido. 
 
Cargo: 2.1 TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
 

Class. Candidato 
71º LUCIANA CARNEIRO OLIVEIRA 
72º CLAUDIA LOPES RANGEL BOECHER PEREIRA 
73º MELISSA ROSA FRAGA 

 

Serra/ES, 21 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

 

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS  
Prefeito Municipal  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 
 

ANEXO I 
 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais 
 

1. Cadastro de Pessoa Física - CPF 
2. Registro Geral - RG 
3. PIS/PASEP 
4. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
5. Título Eleitoral 
6. Registro do Conselho Regional - ES 
7. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.   
8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br 
9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado) 
10. Certidão de Nascimento dos Filhos 
11. Comprovante de Residência (se aluguel ou residência em nome de outro, que 

não seja pai, mãe ou esposa, declaração do proprietário do imóvel) 
12. Diploma conforme exigido para o cargo/função. 
13. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B) 
14. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho. 
15. Atestado de que não possui antecedentes criminais. 
16. Uma Foto ¾ 
17.  Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal 
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Viana

Prefeitura

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Publicação Nº 68850

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO 
DO ESTUDO DE INPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) 
DO DISTRITO INDUSTRIAL DE VIANA, CONVOCADA 
PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN-
TO URBANO DE VIANA (CMDU) ATRAVÉS DO EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO NO. 001/ 2016

Ao trigésimo dia do mês de novembro de 2016, às 
18h30min, reuniram-se na EMEF “João Paulo Sobrinho”, os 
conselheiros do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano de Viana e demais presentes da comunidade do 
entorno conforme listas de presença anexas, para apre-
sentação e aprovação do Estudo do Impacto de Vizinhança 
(EIV) do Distrito Industrial de Viana, a ser implantado no 
Bairro Parque Industrial, neste Município. O Presidente do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
(SEMDES), Sr. Carlos Henrique Gomes iniciou a audiência 
pública informando que no dia de hoje (30/11/2016), será 
realizada apresentação do EIV do Distrito Industrial de 
Viana, que trata de um empreendimento voltado para a 
instalação de empreendimentos empresarias e/ou indus-
triais. Em seguida, apresentou o procedimento que será 
adotado na Audiência Pública, onde primeiro será realiza-
da a apresentação do EIV do Distrito Industrial de Viana, 
em seguida aberto a perguntas/questionamentos e res-
postas. Logo após, o Presidente passou a palavra ao Con-
sultor do Empreendimento, Sr. Christian V. Pedruzi (Enge-
nheiro Ambiental e responsável técnico da Empresa FOCO 
Ambiente), que iniciou agradecendo a presença de todos, 
dizendo que este momento trata-se de um processo de 
participação popular no desenvolvimento e planejamento 
da cidade. Fez alguns agradecimentos de apoio: Subsecre-
tário de Desenvolvimento da Cidade André Guimarães; ao 
representante da empresa proprietária da área onde será 
implantado o empreendimento, Sr. Vitor Heringer; ao Ar-
quiteto que elaborou o projeto urbanístico, Sr. Antônio 
Chalhub. Disse que o estudo tinha como um dos objetivos 
identificar os impactos sendo eles positivos e/ou negativos 
com a implantação do Distrito Industrial de Viana. Mostrou 
qual foi a metodologia utilizada para a realização do EIV: 
em um primeiro momento realizou um estudo do projeto, 
com as informações básicas do projeto e da equipe que o 
desenvolveu, em caso de loteamento fez uma avaliação da 
espacialização e posição das vias; em seguida fez um es-
tudo do ambiente urbano e natural, estudo do sistema viá-
rio, que considera ser um dos principais pontos a ser tra-
tado em um estudo de impacto de vizinhança e depois fez 
a análise dos impactos que é a relação do empreendimen-
to com o ambiente e quais os impactos que esse empreen-
dimento gera, de forma a propor as medidas que devem 
ser adotadas não só pelo empreendedor, mas também 
pelo poder público e sociedade. Conclui-se que as medidas 
de mitigação e/ou compensação são cabíveis, economica-
mente viáveis e sustentáveis, trazendo benefícios para o 
município, sociedade e empreendedor. O consultor conti-
nua a apresentação falando sobre a Caracterização do em-
preendimento, com informações gerais: o empreendimen-
to será implantado em uma gleba com aproximadamente 
2.000.000,00m² (dois milhões de metros quadrados); 

12% da gleba serão destinadas as vias de circulação; 
aproximadamente 17,5% da gleba serão destinadas as 
áreas verdes, incluindo área de preservação permanente; 
e, aproximadamente 5% serão destinadas para as áreas 
públicas que servirão para a instalação de equipamentos 
públicos urbanos e comunitários. Informa que a área total 
destinada aos lotes será de aproximadamente 
1.329.000,00m², ou seja, 65% da gleba original, perfa-
zendo um total de aproximadamente 98 lotes, sendo que 
em média cada lote tem 80.000,00m². Apresenta uma 
perspectiva (projeto em 3D) de como ficará o empreendi-
mento após implantado. Passa a falar sobre a Área de In-
fluência Direta (AID) determinada pela Prefeitura Munici-
pal de Viana, que tem aproximadamente 1.000,00m de 
raio, que compreende o Bairro de Areinha, Parque Indus-
trial e o Bairro Ribeira. Informa que o Bairro Parque Indus-
trial tem um caráter mais industrial, e que os demais bair-
ros tem principal característica como o uso residencial. 
Fala sobre a justificativa de implantação do distrito indus-
trial no Município, ressaltando sua localização geográfica 
privilegiada, próximo as Rodovias, as empresas de distri-
buição de energia, aos portos e aeroportos e ainda fazer 
parte da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). 
Esta localização cria um ambiente planejado propício para 
a instalação das indústrias, e ainda nessas zonas pode ser 
criado índices urbanísticos específicos e regras para licen-
ciamento ambiental especialmente destinadas para a ins-
talação de empreendimento de grande porte. Diz que o 
loteamento foi planejado e dividido em quatro etapas e 
que cada etapa para sua implantação deve durar em torno 
de 2 anos totalizando 8 anos para a implantação total do 
loteamento. Serão realizadas as obras de preparação do 
terreno e as obras de infraestrutura, tais como: obras de 
distribuição de água, energia, coleta e tratamento de es-
goto e drenagem pluvial. Dando continuidade a apresenta-
ção do EIV fala um pouco sobre os quesitos urbanísticos 
que envolvem o tipo de ocupação, o uso do solo, os em-
preendimentos que tem no entorno, suas características e 
como serão influenciados e como irão se beneficiar, além 
dos equipamentos comunitários existentes e a demanda 
que eles irão sofrer com a implantação do empreendimen-
to. Passa a falar da parte do estudo sobre a paisagem ur-
bana e natural, as alterações que sofrerão com a implan-
tação do empreendimento e as alterações necessárias 
para adequar o ambiente para o recebimento do empreen-
dimento. Apresenta o processo de levantamento de campo 
realizado nos bairros integrantes da AID (Ribeira, Areinha 
e Parque Industrial), caracterizando todas as ocupações e 
observando a paisagem, os morros e os empreendimentos 
já existentes tais como: a TEVISA e suas linhas de trans-
missão, e os demais empreendimentos implantados na 
margem da Rodovia BR101/BR262. Mostra que parte da 
área inserida na AID já está passando por um processo de 
transformação onde algumas empresas já estão se insta-
lando nas proximidades do Distrito Industrial. Em seguida 
fala sobre o gabarito das edificações, ou seja, a predomi-
nância das alturas que as edificações apresentam na AID, 
informa que a grande maioria apresenta gabarito de 1 a 2 
pavimentos, apresentando pequena quantidade de edifica-
ções com 03 pavimentos. Mostra os empreendimentos que 
foram mapeados ao longo da Rod. BR101/BR262, um total 
de vinte empreendimentos, voltados em grande parte para 
a logística, comercio e/ou serviços com características re-
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gionais. Fala sobre a presença ainda da subestação de 
energia que existe na área e a grande tendência de que na 
área venha desenvolver empreendimentos logísticos, mas 
que poderá se instalar os mais variados empreendimentos. 
Mostra os equipamentos públicos e comunitários mapea-
dos na AID e na proximidade da mesma, onde foi observa-
da a existência de escolas, praças, unidade de saúde, den-
tre outros. Informa que realizou o levantamento da 
presença da situação do transporte público, a sinalização, 
as rotas de acesso feitas em quatro pontos, a realização de 
contagem do tráfego. Na parte ambiental, foi realizada a 
caracterização do solo, clima, vegetação, recurso hídrico, 
atmosférico e como o empreendimento interage com o 
meio ambiente natural, fazendo um levantamento “in loco” 
dos dados. Cita que o empreendimento está inserido na 
Bacia do Rio Jucu, na subbacia do Rio Formate, mas, con-
tudo a drenagem será direcionada para a Bacia do Rio 
Jucú, diminuindo a demanda sobre o sistema presente no 
Bairro Areinha, e toda a drenagem gerada pelo empreen-
dimento será direcionada para o sistema interno do em-
preendimento e depois direcionado para a bacia do Rio 
Jucu. Diz que um dos principais aspectos que a implanta-
ção do empreendimento trará é a movimentação de terra, 
o volume de corte e aterro que ocorrerá na área. Todavia 
medidas como: utilizar o volume de corte no próprio em-
preendimento e sistema de carro pipa para molhar o terre-
no evitarão e/ou diminuirão os impactos. Considera ainda 
que haverá aumento na demanda sobre o uso de água, 
mas cita a importância da implantação do reuso de água 
nos novos empreendimentos que serão implantados no lo-
cal. Informa que a CESAN forneceu a carta de viabilidade 
para o fornecimento de água ao empreendimento. Conti-
nuando sua apresentação, pontua os impactos positivos 
como: incremento das atividades comerciais, criação de 
postos de trabalhos, valorização imobiliária, aumento na 
arrecadação do município e manutenção da fauna e flora, 
uma vez que o empreendimento implantará um cinturão 
verde. Conclui que o estudo é favorável a implantação do 
empreendimento, pois a zona é favorável para a implanta-
ção e as medidas mitigadoras e/ou compensatórias fazem 
com que o empreendimento se torne viável para ser im-
plantado. Em seguida, o Secretário Municipal de Desenvol-
vimento Sustentável, Sr. Carlo Henrique Gomes abre a pa-
lavra para a plenária presente realizar as perguntas/
questionamentos sobre o empreendimento. O Sr. Willian 
Angelo, pergunta qual a previsão dos postos de trabalho 
que serão gerados no Município e o Sr. Christian V. Pedruzi 
responde dizendo que será criado aproximadamente 4.384 
postos de trabalho. O Secretário Sr. Carlos Henrique Go-
mes pergunta qual a previsão do início e fim das obras e a 
previsão de início é em meados do segundo semestre de 
2017 e término aproximado de até 8 anos. Na plenária, o 
Sr. Almir Rocon comenta que para ter início das obras é 
necessário que a Prefeitura de Viana aprove o empreendi-
mento e emita as licenças necessárias para o início das 
obras. A Sra. Beatriz Barcelos esclarece que as fases de 
implantação de cada etapa podem demorar até 02 anos, 
mas, contudo, diz que uma fase não necessariamente pre-
cisa estar finalizada para que se dê início na outra etapa. 
O Sr. Vitor Heringer fala sobre a história da Empresa He-
ringer no Município de Viana, instalada aqui faz 43 anos e 
que emprega em torno de 500 empregos diretos; fala ain-
da sobre a situação econômica que o País está passando e 
sobre a incerteza política vivenciada nos últimos tempos. 
Fala que a Empresa seguirá todos os trâmites legais para 
o licenciamento do empreendimento. Finaliza agradecendo 
a todos, passando a fala para o Secretário Carlos Henrique 

Gomes que pergunta novamente se existe mais algum 
questionamento e não havendo manifestação, o Estudo de 
Impacto de Vizinhança (EIV) do empreendimento foi con-
siderado APROVADO. Em seguida, o Presidente do CMDU, 
Sr. Carlos Henrique Gomes, deu a audiência por encerrada 
da qual para constar, eu André Augusto Pereira Guimarães, 
lavrei a presente ata.

Viana, 30 de novembro de 2016.

Carlos Henrique Gomes

Secretário de Desenvolvimento Sustentável

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Publicação Nº 68848

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO 
DO ESTUDO DE INPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) DA 
GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA E BOA PRAÇA IM-
PORTADORA E EXPORTADORA EIRELLI CONVOCADA 
PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN-
TO URBANO DE VIANA (CMDU) ATRAVÉS DO EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO No. 001/ 2016

Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro de 2016, às 
18h30min, reuniram-se no refeitório da EMEF “Prof. Di-
vaneta Lessa de Moraes”, os conselheiros do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano de Viana e demais 
presentes da comunidade do entorno conforme as listas de 
presença anexas, para apresentação e aprovação do Estu-
do de Impacto de Vizinhança (EIV) das Empresas Gráfica 
e Editora JEP LTDA e Boa Praça Importadora e Exportadora 
EIRELLI. O Presidente do Conselho Municipal de Desen-
volvimento Urbano (CMDU), Secretário Municipal de De-
senvolvimento Sustentável (SEMDES), Sr. Carlos Henrique 
Gomes iniciou a audiência agradecendo a presença de to-
dos e falando da importância da participação da população 
nas audiências, as quais serão apresentados os empreen-
dimentos citados acima. Em seguida, o Presidente passou 
a palavra ao Arquiteto e Urbanista Juliano Motta da empre-
sa Viva Cidade, responsável pela elaboração dos EIV’s. O 
mesmo informou aos participantes que a apresentação iria 
abranger os dois empreendimentos considerando a proxi-
midade e similaridade entre os mesmos. Foi apresentado 
de forma sucinta os aspectos positivos e negativos levan-
tados no EIV como: Adensamento populacional; Equipa-
mentos urbanos e comunitários; Uso e ocupação do solo; 
Valorização imobiliária; Geração de tráfego e demanda 
por transporte público; Ventilação e iluminação e Paisa-
gem urbana e patrimônio natural e cultural. Ainda durante 
sua apresentação o Arquiteto informa que o Plano Diretor 
Municipal-PDM é o instrumento que norteia os parâme-
tros que são necessários na elaboração do EIV, de forma 
a identificar possíveis impactos gerados pelo empreendi-
mento; e propor medidas mitigadoras e/ou compensató-
rias para a devida aprovação na Prefeitura Municipal de 
Viana. Foi explicada também a metodologia utilizada para 
a elaboração do EIV de cada empreendimento. Apresen-
tou, em posteriori, cada empreendimento separadamen-
te, iniciando pela Gráfica e Editora Jep LTDA, que hoje se 
encontra no município de Vitória e por conta do contexto 
urbano da capital a empresa necessita de uma área maior 
para suas atividades. O novo empreendimento da Gráfica 
e Editoria JEP, contará com uma área de 20.000,00m² que 
terá área de manobra dos veículos, guarita, área adminis-
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trativa e galpão com área construída de aproximadamen-
te 6.000,00m². Apresentou ainda o projeto arquitetônico, 
ruas de acesso ao empreendimento, fotos do local da fu-
tura implantação da empresa, enfim; todos os aspectos 
urbanísticos, ambientais e viários para a aprovação por 
parte da Prefeitura. Dando continuidade, apresentou o EIV 
do Empreendimento Boa Praça Importadora e Exportadora 
EIRELLI, que hoje se encontra no município de Vitória e 
também por conta do contexto urbano da capital a empre-
sa necessita de uma área maior para a expansão de suas 
atividades. O novo empreendimento do Boa Praça Im-
portadora e Exportadora EIRELLI, contará com uma área 
de 20.000,00m² que terá área de manobra dos veículos, 
guarita, área administrativa e galpão com área construí-
da de aproximadamente 7.176,01m². Apresentou ainda o 
projeto arquitetônico, ruas de acesso ao empreendimento, 
fotos do local da futura implantação da empresa, ou seja, 
todos as informações necessárias para que o empreendi-
mento seja aprovado pela prefeitura. Como os dois em-
preendimentos são lado a lado, apresentou em conjunto 
o zoneamento urbanístico, área de influência direta e in-
direta, uso e ocupação do solo, equipamentos públicos, 
hierarquização viária, rotas de acesso e saída, estudo de 
tráfego, interseções. Foi apresentado também a análise e 
identificação dos impactos: no sistema ambiental; siste-
ma urbano; sobre a qualidade de vida. Após a conclusão 
da apresentação os participantes puderam fazer suas per-
guntasse questionamentos. O Sr. Willian Angelo perguntou 
sobre a previsão de início e conclusão de implantação das 
empresas no município e foi esclarecido que após todo o 
processo de aprovação as empresas provavelmente solici-
tarão financiamento para construção de suas instalações 
não tendo como prever uma data certa. O Vereador Her-
mes Freitas Filho questionou se o representante da Gráfica 
e Editora Jep LTDA se encontrava na audiência e o mesmo 
foi apresentado para todos os participantes. O Sr. Arnaldo 
Dias questionou que todo projeto tem um estudo, mais 
que podem ocorrer falhas, podendo causar transtornos, 
como impedimento da mobilidade das pessoas do bairro 
e falta de fiscalização do poder público nestas obras. O 
presidente do CMDU respondeu que alguns transtornos na 
implantação de qualquer empreendimento podem ocor-
rer, mas que temos que tentar minimizar os transtornos 
e que a Prefeitura está de porta aberta para ouvir a popu-
lação. Disse ainda que todo empreendimento deve seguir 
a legislação e que o Habite-se da obra não é entregue 
se a obra não estiver de acordo com o projeto aprovado. 
O Sr. João Neto questionou se existe uma equipe técnica 
para fiscalizar na pratica da execução da construção do 
empreendimento e solicitou um canal de comunicação da 
sociedade com as empresas. Foi respondido que todas as 
construções têm o seu responsável técnico e que a popu-
lação pode utilizar a ouvidoria municipal para denunciar 
qualquer irregularidade e/ou entrar em contato direto com 
a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Em seguida 
o Presidente do CMDU, Sr. Carlos Henrique Gomes, deu 
a audiência por encerrada e com unanimidade do CDMU 
os EIV’s apresentados foram APROVADOS, da qual para 
constar, eu Letícia Trancoso Rufino, lavrei a presente ata.

Viana, 28 de novembro de 2016.

Carlos Henrique Gomes

Secretário de Desenvolvimento Sustentável

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Publicação Nº 68849

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO ES-
TUDO DE INPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) DA IMOBILIÁ-
RIA DONABEL LTDA E LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIANA 
I, CONVOCADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO URBANO DE VIANA (CMDU) ATRAVÉS DO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO. 001/ 2016

Ao vigésimo nono dia do mês de novembro de 2016, às 
18h30min, reuniram-se na EMEF “Constantino José Viei-
ra”, os conselheiros do Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano de Viana e demais presentes da comunida-
de do entorno conforme listas de presença anexas, para 
apresentação e aprovação do Estudo do Impacto de Vizi-
nhança (EIV) da Imobiliária Donabel LTDA e do Loteamen-
to Residencial Viana I. O Presidente do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano (CMDU), Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Sustentável (SEMDES),  Sr. Carlos 
Henrique Gomes iniciou a audiência dando boas vindas aos 
presentes e falando da importância da participação popu-
lar neste contexto. Dando continuidade, informou que no 
dia 28/11/2016, havia sido realizada audiência publica re-
ferente aos Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) das 
Empresas Gráfica e Editora JEP LTDA e Boa Praça Importa-
dora e Exportadora EIRELLI. Em seguida apresentou o 
procedimento que seria adotado na Audiência Pública, 
onde primeiro seria realizada a apresentação do EIV do 
Loteamento Residencial Viana I, e em seguida aberto a 
perguntas/questionamentos e respostas e depois seria re-
alizada a apresentação do EIV da Imobiliária Donabel 
LTDA, sendo aberto a perguntas e respostas. Logo após, o 
Presidente passou a palavra ao Arquiteto e Consultor do 
Loteamento Residencial Viana I, o Sr. Hélcio Antônio Pas-
sos da Silva. O Arquiteto iniciou falando da importância do 
empreendimento e do processo natural de urbanização de 
uma cidade. Diz ainda que apesar de ser um processo que 
ocorre naturalmente, existem historicamente algumas 
ocupações que não foram bem sucedidas, outras que tive-
ram um sucesso mediano e outras que apresentam uma 
urbanização bastante satisfatória, e é isto que se espera 
do Loteamento Residencial Viana I. Explica que o objetivo 
do loteamento é ordenar o espaço, fazendo com que seja 
ocupado de forma satisfatória evitando conflitos de uso. O 
Loteamento em questão, localizado na entrada do Bairro 
Marcílio de Noronha, será voltado para a área residencial, 
porem permitindo também que comércios locais se insta-
lem na referida área e explica os benefícios das instalações 
desse tipo de comercio. Em seguida apresenta a área total 
do empreendimento que é de 192.523,00m², mostrando 
suas vias de entrada e melhorias que serão futuramente 
executadas. Dando continuidade a sua apresentação justi-
fica a implantação do empreendimento naquela área, ex-
plicando que hoje a área em questão não gera nenhum 
beneficio nem para o município nem para a população.  Em 
seguida, apresenta toda a estrutura do loteamento, sendo 
18 quadras e 316 lotes esclarecendo as obrigações da em-
presa em relação a infraestrutura do loteamento que seria, 
o arruamento, rede de Drenagem pluvial, arborização e o 
tratamento dos acessos de um modo geral. Mostrou tam-
bém a distribuição de vias no loteamento e que medidas 
mitigadoras, como alargamento de ruas, serão feitos de 
forma a solucionar problemas futuros de fluxos. Passa a 
explicar sobre a rede de esgoto, que o mesmo será antes 
tratado, para depois ser lançado apropriadamente. Explica 
ainda sobre a área de influencia direta e a ação do empre-
endimento no seu entorno. Concluindo,  o Sr. Hélcio Passos 
diz que não foi identificado dentro do estudo grande incon-
venientes para a implantação do empreendimento e sim 
grande vantagens ao município. Após a conclusão da apre-
sentação a palavra foi aberta para perguntas e questiona-
mentos. A Sra. Maria Patrocínio perguntou se a referida 
área trata-se de uma desapropriação e foi esclarecido pelo 
Sr. Hélcio Passos, que não se trata de uma desapropriação 
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e sim que o terreno pertence a uma família que fez um 
contrato de incorporação com a imobiliária. O Sr. João 
Neto fez uma observação sobre uma nascente próxima ao 
Posto Sete Belo e a Prefeitura esclarece que o empreendi-
mento possui Laudo de constatação emitido pelo IDAF no 
qual informa sobre a NÃO existência de APP (Área de Pre-
servação Permanente) e possui processo de licenciamento 
ambiental junto a Prefeitura Municipal de Viana, que após 
analises e vistorias na área não foi detectado nenhuma 
nascente. Ainda o Sr. João Neto observou que deveria ter 
uma preocupação para ciclistas e pedestres e não apenas 
com veículos, sendo respondido pelo Sr. Andre Augusto 
Guimarães que no projeto apresentado esse tipo de aten-
ção já esta prevista, informando ainda que na Lei de par-
celamento do solo, o loteador deve implantar nas princi-
pais vias ciclovias. Em seguida houve o questionamento da 
Sra. Jane Bermond sobre o tamanho da área a ser destina-
do para área publica e sua inclinação e o Sr. Hélcio Passos 
responde que a legislação exige 35% e ainda impõe uma 
inclinação máxima e tudo será devidamente feito obede-
cendo à legislação. Em seguida o Sr. Willian questiona so-
bre o prazo de conclusão do empreendimento e foi respon-
dido que será de dois anos até a fase de implantação. O 
Secretário Sr. Carlos Henrique Gomes pergunta se existe 
mais alguma pergunta e não havendo manifestação, e por 
unanimidade e concordância todos aprovaram o empreen-
dimento, e o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do 
empreendimento foi considerado aprovado. Em seguida 
passa a palavra para o Arquiteto e consultor Juliano Mota 
para realizar a apresentação do Estudo de Impacto de Vi-
zinhança (EIV) do empreendimento da Empresa Imobiliá-
ria Donabel LTDA, que será implantado no Bairro Canaã. O 
Sr. Juliana Mota explica que o Estudo de Impacto de Vizi-
nhança (EIV) é um grande avanço trazido pelo Estatuto 
das Cidades, onde foram definidos instrumentos para ga-
rantir a participação popular nos processos decisórios de 
planejamento da cidade. O EIV é um instrumento que ga-
rante a presença da sociedade civil, poder público e em-
presários para conhecimento, avaliação e aprovação de 
empreendimentos que se instalarão na cidade. Explica que 
o EIV tem que apresentar os impactos positivos e negati-
vos que serão causados com a implantação do empreendi-
mento, levando em consideração as seguintes questões: 
Adensamento populacional; Equipamentos urbanos e co-
munitários; Uso e ocupação do solo; Valorização imobiliá-
ria; Geração de tráfego e demanda por transporte público; 
Ventilação e iluminação e Paisagem urbana e patrimônio 
natural e cultural. Após explicou a metodologia para a ela-
boração do EIV e explicou que o estudo foi dividido em 5 
etapas, sendo elas: levantamento de dados técnicos; estu-
do de campo; estudo acadêmico; elaboração do EIV; Audi-
ência Pública. A Imobiliária Donabel LTDA tem por objetivo 
implantar galpões comerciais de armazenagem, destina-
dos a receber novas empresas voltadas para a logística. 
Explica que o projeto prevê a instalação de uma subesta-
ção de energia com um fornecimento superior a demanda 
mínima de um galpão normal, pois assim já abre possibili-
dade para a instalação das mais diversas atividades. Con-
tinua demonstrando os índices urbanísticos, no qual o em-
preendimento apresenta uma área de terreno com 
aproximadamente 19.000,00m², com uma área construí-
da de aproximadamente 7.000,00m², ou seja, menos da 
metade da área total do terreno. Será composto por 03 
galpões um ao lado do outro, com mais de 170 vagas de 
veículo, vagas de caminhões e áreas de manobra dentro 
do empreendimento. Apresenta uma planta esquemática 
da implantação do empreendimento, fala sobre os gal-
pões, o acesso do empreendimento que se dá pela via la-
teral da Rodovia BR101, nas proximidades do viaduto do 
Bairro Canaã. Informa que o projeto previu e também foi 
uma cobrança da Prefeitura, a previsão de faixas de acele-
ração e desaleração para acesso ao empreendimento, evi-
tando que os veículos parem no meio da via/rodovia para 
acessar o empreendimento. Apresenta as áreas não edifi-
cantes que possui o projeto, pois no terreno passa as 

linhas de transmissão de FURNAS, sendo que os galpões 
estão fora da faixa de domínio  de FURNAS e da Rodovia 
BR101. Mostra que o projeto possui os reservatórios para 
a captação das águas de chuva e estação de tratamento de 
esgoto. Cada galpão tem aproximadamente 2.000,00m². 
Demonstra o desenvolvimento gráfico do projeto, mostrn-
do que é uma arquitetura contemporânea, que tem por 
objetivo valorizar o empreendimento, o local de implanta-
ção e as empresas que futuramente irão se instalar no lo-
cal. Fala sobre a justificativa da escolha do local para a 
instalação do empreendimento, escolha esta justificada 
pela proximidade com a capital Vitória, de seus portos e 
aeroporto, a proximidade com a Rodovia BR101 e BR262. 
O Sr. Juliano Mota, continua apresentando o EIV e entra na 
parte dos estudos urbanos, onde apresenta o zoneamento 
urbanístico do Município de Viana, e explica dizendo que a 
área onde será implantado o empreendimento está na ZO-
QUIM – Norte, e também na Zona Especial de Dinamização 
Econômica, pois como está na frente da Rodovia Federal, 
o Plano Diretor já previu que a área seria propicia para a 
instalação desse tipo de empreendimento. Explica que no 
Termo de Referência a Prefeitura determina quais os estu-
dos que devem ser realizados na Área de Influência Direta 
(AID), sendo traçado um raio que engloba os Bairros Ca-
naã, Primavera e Caxias do Sul. Continua falando que na 
AID foi realizado o Estudo do uso e ocupação do solo, ex-
plicando que na proximidade da Rodovia BR101, a área 
possui uma mescla de uso residencial, misto e comercio e 
serviços de características regionais, já no interior dos 
bairros tem-se a predominância do uso residencial. Fala 
que a AID ainda possui áreas que estão em processo de 
transformação, ou seja, estão sendo preparadas para re-
ceber novos empreendimentos. Fala sobre o estudo reali-
zado mapeando os equipamentos públicos e comunitários 
presentes na AID e em sua proximidade e como o empre-
endimento que será implantado impactará na demanda do 
serviço prestado por esses equipamentos. Avalia que a 
AID apresenta uma boa demanda de oferta de transporte 
público, visto que na rodovia circula quase todas as linhas 
de ônibus. Diz que entende que uma vez o empreendimen-
to ser destinado a atividade comercial,  não haverá au-
mento na demanda nos serviços dos equipamentos comu-
nitários, pois haverá um aumento na população flutuante 
e quase não haverá aumento na população fixa. Foi feita 
analise da hierarquia viária nas vias próximas do empre-
endimento, e considera a principal via de acesso ao em-
preendimento a Rodovia BR101. Apresenta as interseções 
onde foram realizados os estudos de tráfego. Explica o cal-
culo de tráfego que foi utilizado, que foi o método Webes-
ter, e leva em consideração: largura da aproximação; fator 
semafórico; fator de interseção; declividade; fator de 
equivalência de veículos; localização; fator de estaciona-
mento; conversão; serviço de ônibus. A situação atual de 
todas as interseções apresentou um nível de serviço “A+”, 
e com a implantação do empreendimento foi feito um ce-
nário com um aumento na demanda de 300% em relação 
ao nível de serviço atual, e foi verificado que o nível de 
serviço das vias continuou com “A+”, continuando com um 
nível ótimo. Dando continuidade, fala que a área já está 
totalmente antropizada, ou seja, não possui resquício de 
vegetação de considerável interesse de preservação, des-
taca assim, dentre os possíveis impactos os de geração de 
resíduos; poluição das águas e a poluição atmosférica. 
Como medidas mitigadoras os empreendedor prevê o sis-
tema de captação de águas de chuva e o sistema de trata-
mento de esgoto, bem como o gerenciamento dos resídu-
os sólidos. Sobre a poluição hídrica deve ser instalado 
banheiros químicos e durante a operação o sistema de tra-
tamento de esgoto. No sistema viário sugere como medida 
mitigadora que os veículos circulem em horários diferentes 
dos de pico e incentiva o uso pelos funcionários pelos mo-
dais de transporte não motorizados, além de promover a 
adequada sinalização horizontal e vertical, além de im-
plantar o bicicletário junto ao estacionamento de veículos 
motorizados. O empreendimento irá gerar em torno de 
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240 empregos direto e indireto, geração de tributos muni-
cipais e estaduais. Conclui que os impactos negativos po-
dem ser mitigados e/ou compensados, atendendo aos re-
quisitos urbanísticos determinados por Lei e trazendo 
benefícios para o local onde será realizada a implantação 
do empreendimento. O Secretário Carlos Henrique Gomes, 
abre a palavra para a plenária para que seja realizada as 
perguntas/questionamentos. O Sr. João Neto diz que deve 
ser feito com que a fiscalização funcione no Município, ou-
tro item é sobre o impacto que será causado na Rodovia 
Viana Norte, pois foi apresentado apenas os impactos na 
Rodovia BR101, e também questiona sobre a drenagem da 
área informando sobre o córrego que passa na proximida-
de do empreendimento e que na época de chuvas causa 
grande alagamentos na região. O Arquiteto Sr. Juliano 
Mota, fala em relação ao impacto que poderá ser causado 
na Rodovia Viana Norte, diz que um dos pontos onde foi 
realizado o estudo de trafego foi na interseção na Viana 
Norte, e que conforme apontou com o estudo realizado, os 
níveis de serviços da via continuará bom, e explica que o 
acesso ao empreendimento de veículos será realizado pela 
Rodovia BR101, e o transito de veículos na Viana Norte 
será menor. Em relação ao córrego, o Secretário Carlos 
Henrique Gomes, explica que o córrego passa por debaixo 
da Empresa Gold, atravessa a BR101 e vai para o Rio For-
mate, explica que debaixo da Empresa Gold existe um 
“gargalo”, pois tem uma manilha menor do que a necessá-
ria para a demanda da região, mas que esse “gargalo” 
será resolvido pelas obras que a Concessionária ECO 101 
irá realizar na região. O Sr. Rogério Lopes diz que apesar 
do empreendimento gerar emprego e renda, pode ser ob-
servado que o empreendimento já está com a obra bas-
tante avançada, assim, fala que segundo o entendimento 
dele, o EIV deveria ter sido apresentado antes do início das 
obras. O Sr. Célio Barbosa fala que é muito importante a 
ação da fiscalização e a verificação da construção do siste-
ma de tratamento de esgoto e cita empreendimentos que 
não possuem a ETE e que lançam os resíduos no sistema 
de drenagem ou nos corpos hídricos. O Sr. Juliano Mota, 
explica que quando um empreendimento é devidamente 
licenciado pela Prefeitura, todos os requisitos mínimos 
sendo eles urbanísticos e ambientais são observados, e 
para a obtenção do habite-se arquitetônico e a licença am-
biental de operação, os técnicos da prefeitura realizam vis-
toria na área e verifica se o empreendimento foi construído 
conforme o projeto aprovado, e estando de acordo com o 
projeto é emitido o Habite-se ou licença ambiental de ope-
ração, caso contrário, é solicitado adequações da edifica-
ção. Continua explicando ainda, que com a realização da 
audiência pública a população tendo conhecimento do pro-
jeto que será implantado pode acompanhar as obras e ve-
rificar se aquilo que foi aprovado foi corretamente implan-
tado e caso não esteja de acordo pode questionar a 
prefeitura e/ou o empreendedor para realizar as correções 
necessárias para adequar o projeto com a legislação 

vigente. O Sr. Willian Angelo pergunta se existe um inte-
resse tanto por parte da empresa que irá implantar o lote-
amento, quanto da Imobiliaria Donabel LTDA, de valorizar 
a mão de obra local. O Secretário Carlos Henrique Gomes 
e o Sr. Juliano Mota, respondem ao questionamento sobre 
a valorização/contratação de mão de obra local, dizendo 
que é de total interesse das empresas visto que contratan-
do a mão de obra local gera renda na proximidade do em-
preendimento e ainda pode reduzir custo com a contrata-
ção de pessoal e ainda gera qualidade de vida para esse 
trabalhador. O Secretário Carlos Henrique Gomes explica 
que estamos em um processo de construção da participa-
ção popular no planejamento da cidade, ressaltando que 
antigamente não eram realizadas audiências públicas para 
aprovação de empreendimentos e estamos num processo 
contínuo de avanços neste sentido. O Secretário fala que o 
EIV levou em consideração todos os impactos que podem 
ser gerados com a instalação do empreendimento. O Sr, 
Rogério fala ainda o motivo do questionamento, e diz que 
quando foi realizada a obra de terraplanagem não existia 
no local placa sobre o licenciamento ambiental informando 
sobre o que ali estava sendo instalado, fala ainda que to-
das as obras municipais também devem ser licenciadas, e 
diz que o município não faz isso, fala ainda que se soubes-
se sobre a realização da terraplanagem na área iria querer 
saber sobre o córrego presente nas proximidades do em-
preendimento. O Secretário entende ser pertinente o 
questionamento do Sr. Rogério e ressalta que a Prefeitura 
de Viana está num continuo processo visando melhorar 
seus procedimentos e a relação com a sociedade civil, res-
saltando a necessidade da maior presença da sociedade 
civil no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(CMDU) para aprimorar as relações e a participação popu-
lar no desenvolvimento urbano do município. O Sr. Max 
Sales solicita que seja relatado em ata que o primeiro em-
preendimento apresentado na audiência pública está de 
parabéns, pois está seguindo com os procedimentos, pri-
meiro foi apresentado em audiência pública para posterior 
início das obras. Em seguida o Secretário Carlos Henrique 
Gomes, pergunta novamente se existe mais algum ques-
tionamento e  não havendo manifestação da plenária, per-
gunta se todos concordam com a aprovação do EIV apre-
sentado e este foi considerado aprovado. Em seguida o 
Presidente do CMDU, Sr. Carlos Henrique Gomes, deu a 
audiência por encerrada e com unanimidade do CDMU os 
EIV’s apresentados foram APROVADOS, da qual para cons-
tar, eu Letícia Trancoso Rufino, lavrei a presente ata.

Viana, 29 de novembro de 2016.

Carlos Henrique Gomes

Secretário de Desenvolvimento Sustentável

EDITAL Nº. 001/2016  IPREVI
Publicação Nº 68855

EDITAL Nº. 001/2016 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIANA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DO IPREVI

O DIRETOR PRESIDENTE DO IPREVI no uso de suas atribuições legais e estatutárias, através da Comissão do Concurso 
Público designada pelos Decretos nº 211/2015 e 028/2016, tendo em vista o que consta do Art. 37, inciso II da Consti-
tuição Federal e da Lei Municipal 2.722/15, estabelece as normas e torna público que estarão abertas as inscrições para 
o Concurso Público destinado ao provimento de vagas no QUADRO DE PESSOAL DO IPREVI, conforme normas constantes 
no Edital.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 – O concurso público será regido por este edital e executado pelo Instituto Brasileiro de Educação e Gestão – IBEG 
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e acompanhado e fiscalizado pela Comissão Organizadora do Concurso Público, designada designada pelos Decretos nº 
211/2015 e 028/2016, cabendo ao IPREVI efetuar a convocação e posse conforme sua necessidade.

1.2 – Os cargos, pré-requisitos, jornada de trabalho, VENCIMENTOS e valor das inscrições estão especificados no QUADRO 
1.

QUADRO 1

CÓD. CARGO ESCOLARIDADE/EXIGÊNCIAS
CARGA HO-

RÁRIA SEMA-
NAL

VAGAS 
IMEDIA-

TAS

VENCIMEN-
TOS

VALOR 
INSCRI-

ÇÃO

200 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO

Certificado de conclusão de ensino 
médio (antigo segundo grau), expedido 
por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC).

40h 01 R$ 880,00 R$ 45,00

300 CONTADOR

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de graduação de 
nível superior em Ciências Contábeis, 
fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC), acrescido de registro no Conselho 
Regional de Contabilidade (CRC)

40h 01 R$ 880,00 R$ 85,00

301 PROCURADOR 
PREVIDENCIÁRIO

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de graduação em 
Direito, com inscrição na OAB.

40h 02 R$ 1.169,51 + 
Produtividade R$ 100,00

302 MÉDICO PERITO 
PREVIDENCIÁRIO

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de graduação de 
nível superior em Medicina e certificado 
de curso de pós-graduação em nível de 
especialização em Medicina do Trabalho ou 
em Perícia Médica do Trabalho, fornecidos 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC), acrescidos de registro no Conselho 
Regional de Medicina (CRM).

20h 03 R$ 3.189,58 R$ 100,00

1.3 – Os vencimentos especificadas no Quadro 1 são equivalentes ao padrão de vencimento inicial do cargo.

1.4 - REGIME DE TRABALHO: O contrato de trabalho será regido pelo regime estatutário.

1.5 - Os candidatos nomeados poderão desempenhar sua carga horária em regimes de escalas e plantão, de acordo com 
a conveniência da Administração.

1.6 - VANTAGENS ADICIONAIS: Além do vencimento base, os candidatos classificados e nomeados contarão com van-
tagens previstas no Plano de Cargos de Salário do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viana- IPREVI, Lei 
Municipal nº 2.722/2015.

1.7 - Os Cargos que trata este edital, serão constituídos de provas distintas de caráter eliminatório e etapas distintas, 
conforme segue:

1) Etapa constituída de Prova Objetiva para todos os cargos, exceto para o cargo de Procurador Previdenciário que terá 
Prova Objetiva e Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, conforme Quadros 3, 3.1 e 3.2.

2) Etapa constituída de Prova de Títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.

1.8 - As provas serão realizadas nas datas estabelecida no Anexo I – Cronograma.

1.9 - As despesas da participação em todas as fases e em todos os procedimentos do concurso correrão por conta do 
candidato.

2 – DAS VAGAS

2.1- Serão oferecidas 07 (sete) vagas para provimento imediato e mais formação de cadastro de reserva para todos os 
cargos, distribuídas no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viana, conforme Quadro 2.

2.2- Das vagas destinadas para cada cargo/área de atividade/especialidade/Local de Trabalho de que trata este edital e 
das que vierem a ser disponibilizadas para o concurso durante seu prazo de validade, 5% serão providas na forma do De-
creto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e alterações, bem como pela Lei Federal n.° 7.853/1989, nos limites definidos 
pela lei mencionada, conforme QUADRO 2.

2.2.1 - De acordo com a Lei Municipal nº 2.724/15, fica reservado aos negros 20% (vinte por cento) das vagas de cada 
cargo, conforme o quantitativo estabelecido neste Edital.

2.3 - O candidato aprovado será lotado no orgão responsavel pela gestão de Recursos Humanos e localizados no Local de 
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Trabalho indicado pela Administração Pública, de acordo com interesse e conveniência da Administração.

2.4 - Constam do QUADRO 2 a distribuição das vagas:

QUADRO 2

CÓD. CARGO VAGAS AMPLA 
CONCORRÊNCIA VAGAS PcD VAGAS COTA RACIAL

200 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01 - -
300 CONTADOR 01 - -
301 PROCURADOR PREVIDENCIÁRIO 02 - -

302 MÉDICO PERITO 
PREVIDENCIÁRIO 02 - 1

3 – DAS INSCRIÇÕES

3.1 – A inscrição implica declarar ter conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o 
candidato não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.

3.1.1 – Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do Edital e certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos, conforme QUADRO 1.

3.2 – A data e horário do período de inscrições está definido no Anexo I - Cronograma.

3.3 – A inscrição para qualquer um dos cargos será feita, via Internet, pelo site: www.ibeg.org.br.

3.4 – Para a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.ibeg.org.br, preencher todos os campos e enviar a solicitação 
de sua inscrição, conforme instruções contidas na página. Ao completar o preenchimento dos campos, o candidato deverá 
imprimir as informações e o boleto para o pagamento da inscrição.

3.5 – Caso o candidato faça a inscrição com o pagamento da respectiva taxa e a mesma não seja efetivada por motivos 
de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou de outros fatores de ordem 
técnica, alheios ao IPREVI e ao IBEG, que impossibilitem a transferência de dados, deverá o candidato comprovar que 
sua inscrição foi realizada e não efetivada, afim de que seja assegurada a sua participação no concurso público, devendo, 
para tanto, entrar em contato com o IBEG, através do e-mail: concursos@ibeg.org.br, após a data de homologação das 
inscrições.

3.6 – Não serão aceitas inscrições fora do prazo.

3.7 – No ato da inscrição, o candidato fará a opção pelo cargo pretendido.

3.8 – O candidato é o único responsável pelas informações prestadas ao inscrever-se no presente concurso, dispondo o 
IBEG do direito de excluir do concurso público mediante prévio contraditório e ampla defesa àquele que não preencher o 
formulário de forma correta e completa. Caso ocorra a exclusão, o candidato terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para ma-
nifestar-se através do site do IBEG - www.ibeg.org.br.

Item 3.8.1 - O candidato poderá, durante o período de inscrições, efetuar alteração em seus dados cadastrais e atualizar 
as alterações no formulário de inscrição. Após o período de inscrições, caso seja verificada a necessidade de alteração 
cadastral, o candidato deverá alterar seu cadastro no sistema e solicitar a alteração no formulário de inscrição ao IBEG 
através do e-mail concursos@ibeg.org.br.

3.9 – O valor da taxa de inscrição se encontra no QUADRO 1.

3.9.1 – Para que a inscrição seja efetivada, o candidato deverá providenciar o pagamento até a data prevista no Anexo 
I - Cronograma.

3.9.2 – A inscrição somente será efetivada mediante confirmação, pelo IBEG, do pagamento da taxa de inscrição. As ins-
crições que forem pagas após o dia previsto no subitem 3.9.1 não terão validade.

3.9.2.1 – O pagamento de inscrição realizado no último dia, conforme subitem 3.9.1, via terminal de auto-atendimento 
ou correspondente bancário, deverá ser efetuado conforme horário de funcionamento dos bancos e agências lotéricas. O 
não atendimento dessa exigência implicará o indeferimento da inscrição.

3.9.2.1.1 – Não serão aceitos pagamentos efetuados através de cheque.

3.9.3 – Será automaticamente cancelada a inscrição cujo pagamento seja devolvido por qualquer motivo e/ou caso o pa-
gamento não seja processado pelo banco.

3.9.4 – É de inteira responsabilidade do candidato guardar o comprovante de pagamento para futura conferência, em caso 
de necessidade.

3.9.5 – A taxa de inscrição será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela própria Adminis-
tração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo previsto no edital.

3.9.6 – O simples comprovante de agendamento bancário não será aceito como comprovante de pagamento de inscrição.

3.10 – Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e comprovarem 
hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do Decreto Federal nº. 6.593, de 2 
de outubro de 2008.

3.11 – Fará jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição o candidato economicamente hipossuficiente que estiver ins-
crito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e for membro de família de baixa renda, 
nos termos do Decreto Federal nº. 6.135, de 26 de junho de 2007.

http://www.ibeg.org.br
mailto:concursos@ibeg.org.br
http://www.ibeg.org.br
mailto:concursos@ibeg.org.br
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3.11.1 – A isenção tratada no subitem 3.11 deste Edital poderá ser solicitada somente entre os dias especificados no 
Anexo I – Cronograma, por meio da solicitação de inscrição no site www.ibeg.org.br, das seguintes formas:

1ª) O candidato, obrigatoriamente deverá indicar o seu Número de Identificação Social – NIS – Programa Social do 
Governo, atribuído pelo CadÚnico, no ato da inscrição, clicando no campo destinado a este fim, ou

2ª) O candidato, obrigatoriamente, indicar no ato da inscrição que é de família de baixa renda – hipossuficiente e preen-
cher o anexo IV-A e B do edital e anexar no sistema, até a data estipulada no Anexo I – Cronograma, a documentação 
solicitada no item 3.11.2.

3.11.2 - Os candidatos hipossuficientes deverão anexar no sistema de inscrição, até o périodo constante no 
Anexo I – Cronograma do Concurso, os documentos relacionados abaixo.

a) Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição devidamente preenchido, anexo IV-A e B;

b) Declaração de Comprovação de Renda Familiar devidamente preenchida conforme modelo disponibilizado no Anexo 
IV-A e B, incluindo a renda do candidato;

c) Declaração de que atende à condição de ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, 
de 26 de junho de 2007, devidamente preenchida conforme modelo disponibilizado no Anexo IV-A e B;

d) Documento(s) que comprove(m) a renda familiar de todos os membros da família indicados na Declaração de Com-
provação de Renda Familiar, incluindo a renda do candidato. Esta comprovação deverá ser realizada por meio do envio/
entrega dos seguintes documentos, nos casos de:

d.1) Empregados de empresas privadas: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que con-
tenham fotografia, identificação e anotações do último contrato de trabalho (com as alterações salariais), e da primeira 
página subsequente em branco;

d.2) Servidores públicos: cópia de contracheque;

d.3) Autônomos: declaração de próprio punho dos rendimentos correspondentes a contratos de prestação de serviço e/ou 
original ou cópia autenticada em cartório de contrato de prestação de serviços e de recibo de pagamento autônomo (RPA) 
e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação 
do último contrato e da primeira página subsequente em branco ou com correspondente data de saída da anotação do 
último contrato de trabalho;

d.4) Desempregados: declaração de próprio punho de que está desempregado, não exerce atividade como autônomo, não 
participa de sociedade profissional e que a sua situação econômica não lhe permite arcar com o valor da inscrição, sem 
prejuízo do sustento próprio ou de sua família, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor das afirmativas, cópia 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do úl-
timo contrato de trabalho e da primeira página subsequente em branco e com correspondente data de saída da anotação 
do último contrato de trabalho;

d.5) Servidores públicos, exonerados ou demitidos: cópia do ato correspondente e sua publicação no órgão oficial, além 
dos documentos constantes da sub alínea “d.2”, da alínea “d” do subitem 3.11.1 do presente edital;

d.6) Pensionistas: cópia do Comprovante de Crédito atual do benefício, fornecida pela Instituição pagadora, cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último 
contrato de trabalho e da primeira página subsequente em branco ou com correspondente data de saída da anotação do 
último contrato de trabalho;

d.7) Estagiários: cópia do Contrato de Estágio; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que 
contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente em bran-
co ou com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho;

e) Cópia do Documento de Identidade do candidato;

f) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato;

g) Cópia das últimas 03 (três) contas de energia elétrica com o mesmo endereço do candidato conforme indicado no For-
mulário Eletrônico de Inscrição, as quais não deverão ultrapassar o consumo mensal de 100 Kwh.

3.11.3 – A Declaração de Comprovação de Renda Familiar deve ser preenchida com os dados de todos os membros da 
família, os quais também deverão ter suas respectivas rendas comprovadas pelos documentos listados na alínea “d” do 
subitem 3.11.2 do presente edital.

3.11.4 – O IBEG, verificará as informações prestadas pelo candidato no órgão gestor do CadÚnico e terá decisão termina-
tiva sobre a concessão, ou não, da isenção.

3.11.5 – Os documentos listados nos subitens 3.11.2 do presente edital deverão ser anexados no sistema de inscrição, 
durante o período de inscrição contatante no Anexo I – Cronograma do Concurso.

3.11.6 – As informações prestadas no Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição e na Declaração de Hipossuficiência 
Financeira, bem como toda a documentação apresentada serão de inteira responsabilidade do candidato que responderá 
por qualquer falsidade.

3.11.7 – Não será concedida isenção de pagamento de Taxa de Inscrição ao candidato que:

a) Omitir informações;

b) Fraudar e/ou falsificar documentação;

c) Pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; ou
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d) Não observar o prazo e os horários estabelecidos no subitem 3.11.2 do presente Edital.

3.11.8 – O IBEG consultará o órgão gestor do CadÚnico, a fim de verificar as informações prestadas pelo candidato que 
requerer a isenção na condição de hipossuficiente.

3.11.9 – A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo 
único do artigo 10 do Decreto Federal nº. 83.936, de 6 de setembro de 1979.

3.11.10 – O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de taxa de inscrição, durante a 
inscrição, não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de inscrição, a qual estará sujeita à análise e de-
ferimento da solicitação por parte do IBEG e Órgãos competentes, conforme o caso.

3.11.11 – Não serão aceitos, após a realização do pedido, acréscimos ou alterações das informações prestadas.

3.11.12 – Não será deferida solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via fax.

3.11.13 – O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma informação ou a soli-
citação apresentada fora do período fixado implicará a eliminação automática do processo de isenção. Caso tal fato seja 
constatado, ao candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se através do site do IBEG - www.
ibeg.org.br.

3.11.14 – O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado pela Internet, no endereço 
eletrônico www.ibeg.org.br.

3.11.15– O candidato que desejar entrar com recurso do indeferimento da isenção da taxa de inscrição, deverá fazer no 
prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, 
através do site www.ibeg.org.br.

3.11.16 – O resultado final da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgado no site www.ibeg.org.br.

3.11.17 – Os candidatos cujos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenham sido indeferidos 
poderão efetivar a sua inscrição no certame, até o término do prazo de inscrições estabelecido no edital, mediante o pa-
gamento da respectiva taxa.

3.11.18 – As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispon-
do o IBEG do direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o requerimento de forma completa, correta 
e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. Caso tal fato seja constatado, ao candidato será concedido o prazo 
de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se através do site do IBEG - www.ibeg.org.br.

3.11.19 – O candidato inscrito deverá atentar para a formalização da inscrição, considerando que, caso a inscrição não 
seja efetuada nos moldes estabelecidos neste Edital, será automaticamente considerada não efetivada pela organizadora. 
Caso tal fato seja constatado, ao candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se através do 
site do IBEG - www.ibeg.org.br.

3.11.20 – A não integralização dos procedimentos de inscrição implica a DESISTÊNCIA do candidato e sua consequente 
ELIMINAÇÃO deste Concurso Público. Caso tal fato seja constatado, ao candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias 
úteis para manifestar-se através do site do IBEG - www.ibeg.org.br.

3.11.21 – As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, que 
será realizada através de pagamentos efetuados na rede bancária por meio de boleto bancário e respectiva comprovação 
de pagamento pelas instituições bancárias.

3.12 – A consulta dos candidatos inscritos será disponibilizada a partir do dia que realizou a inscrição. O candidato poderá 
ter acesso aos dados no site www.ibeg.org.br.

3.12.1 – O candidato terá o período previsto de duração das inscrições, para conferir sua inscrição. Caso haja alguma 
correção de dados o candidato deverá fazê-la nesse período, através do site www.ibeg.org.br, exceto mudança de cargo, 
nome e CPF.

3.12.2 – Está prevista no Anexo I – Cronograma a data da publicação da lista dos candidatos que tiveram sua inscrição 
homologada. Serão considerados para fins de impressão e publicação os dados constantes na ficha de inscrição do candi-
dato preenchida na Internet, não havendo alterações posteriores desses dados.

3.12.2.1 – Os candidatos que desejarem entrar com recurso do resultado da homologação, deverão fazer no prazo de até 
2 (dois) dias úteis após a divulgação, através do site www.ibeg.org.br.

3.12.3 – É de inteira responsabilidade do candidato, ficar informado da regularidade de sua inscrição, via internet, no site 
www.ibeg.org.br, a partir do terceiro dia após o pagamento do boleto de inscrição.

3.13 – As informações complementares acerca da inscrição e do Concurso estarão disponíveis no mesmo site.

4 – DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E COTAS RACIAIS

4.1 – Das vagas destinadas para cada cargo/área de atividade/especialidade de que trata este edital e das que vierem a 
ser disponibilizadas para o concurso durante seu prazo de validade, 5% serão providas na forma do Decreto nº 3.298, de 
20 de dezembro de 1999, e alterações. E demais, bem como pela Lei Federal n.° 7.853/1989, nos limites definidos pela 
lei mencionada, conforme QUADRO 2.

4.1.2 - Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 2.2 resulte em número fracionado, este deverá ser elevado 
até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por cargo/área de ativi-
dade/especialidade/Local de Trabalho.
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4.1.3 - Somente haverá reserva de vagas para os candidatos com deficiência quando no Local de Trabalho o número de 
vagas for igual ou superior a 5 (cinco).

4.1.4 – Para cada cargo o primeiro candidato com deficiência classificado no concurso público será nomeado para ocupar 
a 5ª vaga de sua opção, enquanto os demais serão nomeados para a 25ª, 45ª vagas e assim sucessivamente, nos termos 
do subitem 2.2.

4.1.5 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a 
investidura no cargo para o qual pretende concorrer, conforme especificado no QUADRO 1 do presente Edital.

4.1.6 – O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos.

4.1.7 – Conforme disposto na Lei Federal n.° 7.853/1989, Decreto Federal n.° 3.298/1999, fica assegurado aos candidatos 
com deficiência o direito de se inscreverem nesse concurso público para investidura em um dos cargos, cujas atribuições 
sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.

4.1.8 – Para efeito deste concurso, “pessoa com deficiência é aquela que apresenta, em caráter permanente, perdas ou 
reduções de suas funções psicológicas, fisiológicas, mentais ou anatômicas, suficientes para gerar incapacidade para o 
desempenho de atividades na forma ou na medida considerada dentro dos padrões adotados como normais para o ser 
humano”.

4.1.9 – As vagas destinadas aos candidatos inscritos na condição de deficiência, se não providas por falta de candidatos 
ou pela reprovação no concurso público, serão preenchidas pelos candidatos da Ampla Concorrência, observada a ordem 
classificatória.

4.1.10 – Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar que é candidato com defi-
ciência e assinalar o tipo de deficiência de que é portador, caso contrário concorrerá às vagas regulares juntamente com 
os demais candidatos.

4.1.11 – O candidato que se declarar com deficiência anexar no sistema de inscrição, até o final das inscrições o laudo 
médico a que se refere o subitem 4.1.13 e cópia legível do RG e CPF.

4.1.12 – O laudo médico terá validade somente para este concurso público e não será devolvido, assim como não serão 
fornecidas cópias desse laudo.

4.1.13 – O laudo médico deverá ser emitido obedecendo às seguintes exigências:

a) ter data de emissão posterior à data de publicação deste edital;

b) constar o nome e o número do documento de identificação do candidato, o nome, número do registro no Conselho Local 
de Trabalho de Medicina (CRM) e assinatura do médico responsável pela emissão do laudo;

c) descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID 10);

d) constar, quando for o caso, a necessidade de uso de próteses ou adaptações;

e) no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria recente, realizado 
até 06 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições;

f) no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade visual em AO (ambos 
os olhos), patologia e campo visual recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições.

4.1.14 – O laudo que não atender às exigências contidas no subitem 4.1.13 não terá validade, ficando o candidato 
impossibilitado de concorrer às vagas destinadas as pessoas com deficiência.

4.1.15 – O candidato que se declarar deficiente no ato da inscrição e não entregar o laudo médico, conforme subitem 
4.1.11, será desconsiderado como tal e não poderá, posteriormente, alegar essa condição para reivindicar qualquer ga-
rantia legal no concurso.

4.1.16 – O candidato com deficiência, aprovado em todas as etapas do concurso, não poderá utilizar-se desta condição 
para justificar mudança de função, readaptação ou aposentadoria, após sua posse.

4.1.17 – O candidato com deficiência poderá, ainda, ser considerado inapto no decorrer do estágio probatório em virtude 
de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo e ser demitido.

4.1.18 – Os candidatos considerados deficientes, se não eliminados no concurso, terão seus nomes publicados em lista à 
parte.

4.1.19 – Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual, passíveis de correção simples do tipo 
miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.

4.1.20 - O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo, em qualquer 
fase deste Concurso Público, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu ato.

4.2 – VAGAS PARA COTAS RACIAIS - O percentual destinado à reserva de vagas para negros obedecerá aos critérios 
dispostos na Lei Municipal nº 2.724/15.

4.2.1 - Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento 
de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração pública municipal de Viana.

4.2.1.1 - A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou 
superior a 03 (três).
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4.2.2 - Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros, esse será aumen-
tado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído 
para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).

4.2.3 - A reserva de vagas a candidatos negros constará expressam ente dos editais dos concursos públicos, que deverão 
especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido.

4.2.4 - Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no 
ato da inscrição do concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística- IBGE.

4.2.4.1 - Na hipótese de constatação falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará 
sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

4.2.5 - Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas a ampla concor-
rência, de acordo com a sua classificação no concurso.

4.2.6 - Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência, não serão com-
putados para efeito de preenchimento das vagas reservadas.

4.2.7 - Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato 
negro posteriormente classificado.

4.2.8 - Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficientes para ocupar as vagas reservadas, as 
vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, 
observada a ordem de classificação .

4.2.9 - A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram 
a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos 
negros.

4.2.10 - O órgão responsável pela política de promoção da igualdade étnica, a Secretaria de Cidadania e Direitos Huma-
nos, será responsável pelo acompanhamento e avaliação do disposto na Lei.

5 – DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA FAZER AS PROVAS

5.1 – O candidato que necessitar de condições especiais, excluindo-se o atendimento domiciliar e hospitalar, deverá preen-
cher o Requerimento de Condições Especiais para realização das provas que estará disponível no site www.ibeg.org.br e 
anexar o laudo no sistema de inscrição, até o prazo estabelecido no Anexo I - Cronograma.

5.1.1 – A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

5.2 – O candidato com deficiência que necessitar de condições especiais, inclusive tempo adicional, para fazer as provas, 
excluindo-se o atendimento domiciliar, deverá preencher o Requerimento de Condições Especiais para realização das pro-
vas no sistema de inscrição.

5.2.1 – O candidato que, em razão da deficiência, necessitar de tempo adicional para fazer as provas deverá anexar ao 
requerimento à cópia do laudo médico e a justificativa da necessidade de tempo adicional acompanhada do parecer do 
médico especialista da área da deficiência.

5.3 – A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá encaminhar ao IBEG o 
Requerimento de Condições Especiais conforme subitem 5.2.

5.3.1 – A candidata em aleitamento deverá anexar ao requerimento uma cópia legível do documento de identificação do 
acompanhante, o qual terá acesso ao local de realização das provas mediante apresentação do documento original de 
identidade.

5.3.2 – O acompanhante da candidata ficará em sala reservada para amamentação, sendo o responsável pela guarda da 
criança no local de realização da prova. A candidata que não levar acompanhante não poderá realizar a prova.

5.4 – Os casos de alterações psicológicas e/ou fisiológicas permanentes ou temporárias (gravidez, estados menstruais, 
indisposições, cãibras, contusões, crises reumáticas, luxações, fraturas, crises de labirintite e outras), que impossibilitem 
a realização das provas, diminuam ou limitem a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não 
sendo concedido qualquer tratamento privilegiado, respeitando-se o princípio da isonomia.

6 – DAS PROVAS

6.1 – Os Conteúdos programáticos das provas, por cargo, constam no Anexo III deste edital.

6.2 – As provas, por cargo, estão especificadas nos Quadros 3, 3.1 e 3.2.

http://www.ibeg.org.br
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QUADRO 3

NÍVEL MÉDIO

AVALIAÇÕES
O

B
JE

TI
V

A

ÁREA DO CONHECIMENTO Nº DE 
QUESTÕES VALOR DA PROVA TIPO

LÍNGUA PORTUGUESA 10 10

ELIMINATÓRIA/ 
CLASSIFICATÓRIA

MATEMÁTICA 05 05
INFORMÁTICA 05 05

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 10 10
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 10

TOTAL DE QUESTÕES/PONTOS 40 40

QUADRO 3.1

NÍVEL SUPERIOR, EXCETO PROCURADOR PREVIDENCIÁRIO

AVALIAÇÕES

O
B

JE
TI

V
A

ÁREA DO CONHECIMENTO Nº DE 
QUESTÕES VALOR DA PROVA TIPO

LÍNGUA PORTUGUESA 10 10

ELIMINATÓRIA/ 
CLASSIFICATÓRIA

INFORMÁTICA 06 06
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 10 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 14 28

TOTAL DE QUESTÕES/PONTOS 40 54

PROVA DE TÍTULOS - 12 CLASSIFICATÓRIA

QUADRO 3.2

NÍVEL SUPERIOR - PROCURADOR PREVIDENCIÁRIO

AVALIAÇÕES

O
B

JE
TI

V
A ÁREA DO CONHECIMENTO Nº DE 

QUESTÕES
VALOR DA 

PROVA TIPO

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 10 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 40 40

ELIMINATÓRIA/ 
CLASSIFICATÓRIA

TOTAL DE QUESTÕES/PONTOS 50 50
DISCURSIVA (PEÇA TÉCNICA) 1 10

DISCURSIVA (PARECER JURÍDICO) 1 10

PROVA DE TÍTULOS - 12 CLASSIFICATÓRIA

6.3 – PROVA OBJETIVA

6.3.1. As provas terão caráter eliminatório e classificatório. Os dias e horários de realização das provas constam no item 
6.4.1.

6.3.2. A Prova Objetiva para todos os cargos serão do tipo múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas de “a” a “e”, das 
quais apenas uma é a correta.

6.3.3. A Prova Objetiva será composta de questões conforme Quadros 3, 3.1 e 3.2.

6.3.4. O valor de cada questão da Prova Objetiva está explicitada nos Quadros 3, 3.1 e 3.2.

6.4 – DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS

6.4.1 – As Provas objetivas estão previstas para serem aplicadas para todos os cargos, conforme a seguir:

FASES/ETAPAS HORÁRIO PREVISTO CARGO

PROVA OBJETIVA
ANEXO I - CRONOGRAMA

8h às 12h (Horário local)

ü NÍVEL MÉDIO

ü NÍVEL SUPERIOR

DISCURSIVA
ANEXO I - CRONOGRAMA

14h às 18h (Horário local)
ü PROCURADOR PREVIDENCIÁRIO

6.4.2 – O candidato realizará as provas, exclusivamente, no local indicado pelo IBEG.

6.4.3 – Os locais com os respectivos endereços de realização das provas serão divulgados no site www.ibeg.org.br, con-
forme Anexo I – Cronograma do Concurso, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta 
de seu local, bem como o comparecimento no horário determinado.

6.4.4 – As Provas serão realizadas preferencialmente no município de Viana, em locais a serem definidos pelo IBEG

6.4.4.1 - As provas poderão ser realizadas em municípios circunvizinhos, caso o número de candidatos inscritos ultrapasse 

http://www.ibeg.org.br
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a capacidade do espaço físico do município constante no subitem 6.4.4.

6.4.5 – O candidato deverá comparecer aos locais especificados com, pelo menos, 60 (sessenta) minutos de antecedência 
do horário de aplicação das provas, munido do original de um dos documentos de identificação citados no subitem 6.4.7 
e de caneta esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em MATERIAL TRANSPARENTE.

6.4.6 – No horário reservado às provas, está incluído o tempo destinado à coleta de impressão digital, caso ocorra, e a 
transcrição das respostas para o cartão-resposta.

6.4.7 – SERÃO CONSIDERADOS documentos de identificação aqueles expedidos pelas Secretarias de Segurança Pública, 
Diretoria Geral de Polícia, Forças Armadas e Polícia Militar, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto, Passaporte, 
Carteira de Trabalho (CTPS), bem como as carteiras expedidas por Ordens ou Conselhos que, por lei federal, são conside-
rados documentos de identidade.

6.4.8 – NÃO SERÃO ACEITOS como documentos de identidade, por serem documentos destinados a outros fins, a Car-
teira Nacional de Habilitação (CNH) sem foto, a Certidão de Nascimento, o Cadastro de Pessoa Física (CPF), a Certidão de 
Casamento, o Título Eleitoral, a Carteira de Estudante e o Certificado de Alistamento ou Reservista.

6.4.9 – O documento apresentado deverá estar dentro do prazo de validade, quando for o caso, e em perfeitas condições, 
de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e a sua assinatura. Não serão aceitas cópias, ainda que 
autenticadas.

6.4.10 – Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos diferentes dos estabelecidos no subitem 6.4.7.

6.4.11 – Caso o candidato não apresente o documento de identificação original por motivo de furto, roubo ou perda, de-
verá apresentar um dos seguintes documentos: documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, emitido 
com prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores à data da realização das provas ou declaração de roubo ou perda, feita 
do próprio punho, com reconhecimento da assinatura registrado em cartório. No dia de realização da prova, o candidato 
será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão digital em formu-
lário próprio, fornecido pelo IBEG.

6.4.12 – O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão-Resposta com caneta esferográfica de tinta preta ou azul 
fabricada em material transparente, preenchendo completamente o alvéolo circular, conforme instruções contidas na capa 
da prova e no Cartão Resposta. Respostas a lápis não serão corrigidas e terão pontuação igual a zero.

6.4.13 – A marcação do Cartão-Resposta com emenda ou rasura ou mais de uma marcação, ainda que legível, ou a não 
marcação da questão terá pontuação igual a zero.

6.4.14 – Não é permitido o uso de qualquer tipo de corretivo no Cartão-Resposta.

6.4.15 – Não haverá substituição do Cartão-Resposta por causa de erro de preenchimento.

6.4.16 – O candidato somente poderá apor sua assinatura no local indicado no Cartão-Resposta.

6.4.17 – Durante a realização das provas, os candidatos não poderão usar borrachas, lápis, lapiseiras (de nenhum tipo e/
ou modelo), corretivos, régua, compasso etc., nem fazer qualquer espécie de consulta, nem usar qualquer tipo de calcu-
ladoras, inclusive as eletrônicas (ou similares), a menos que esses materiais sejam fornecidos pelo IBEG.

6.4.18 – O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial de seu nome, de seu número de 
inscrição, do número de seu documento de identidade e do cargo escolhido, que constam no Cartão-Resposta.

6.4.19 – É de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão-resposta. 
Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital ou com as instruções impressas 
no Cartão-Resposta e capa da prova, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido 
integralmente.

6.4.20 – O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o seu Cartão-
-Resposta, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura eletrônica.

6.4.21 – Por motivo de segurança serão adotados os seguintes procedimentos, tendo em vista a natureza da prova:

a) NÃO SERÁ PERMITIDO nos locais de prova, durante a sua realização, candidatos portando qualquer tipo de arma, 
salvo os casos previstos em lei, aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone CELULAR, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, calculadora, caneta filmadora, pager etc., bem como RELÓ-
GIO de qualquer espécie, desse modo antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá guardar, em embalagem 
porta-objetos fornecida pela equipe de aplicação, telefone celular desligado ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos 
desligados relacionados no subitem 6.4.21 alínea “a” deste edital, sob pena de ser eliminado do concurso.

a1) A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira 
até o término das suas provas. A embalagem porta-objetos somente poderá ser deslacrada fora do ambiente de provas.

b) No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas as provas, não será permitido o uso, 
pelo candidato, de quaisquer dispositivos eletrônicos relacionados no subitem anterior. O funcionamento de qualquer tipo 
de aparelho eletrônico durante a realização das provas implicará a eliminação do candidato.

c) NÃO SERÁ PERMITIDO, durante a realização das provas, a comunicação verbal, gestual, escrita, etc. entre candi-
datos, bem como o uso de: livros, anotações, impressos, lapiseira, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria 
(chapéu, boné, gorro) ou outros materiais similares.

d) SOMENTE SERÁ PERMITIDO o uso de caneta de tinta preta ou azul fabricada em MATERIAL TRANSPARENTE, 
podendo ser eliminado do Concurso Público o candidato que se recusar a atender esta determinação.

6.4.22 – O IBEG não se responsabilizará pela guarda de quaisquer materiais dos candidatos. O local de realização das 
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provas não disporá de guarda-volume.

6.4.23 – O IBEG recomenda que os candidatos não levem nenhum dos objetos citados nos subitens “a” a “c” do item 
6.4.21 no dia de realização das provas, pois o porte e/ou uso desses objetos poderá acarretar a eliminação do candidato 
do certame.

6.4.23.1 – Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação 
policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado 
do concurso público.

6.4.24 – O IBEG se reserva o direito de, em caso de porte e/ou uso dos objetos descritos no subitem 6.4.21, não comuni-
car o candidato no local de prova da sua eliminação, a fim de garantir a tranquilidade e a organização durante a realização 
das provas. O fato será lavrado em relatório de sala pelos aplicadores de prova e, posteriormente, comunicado ao IBEG 
que, em momento oportuno poderá promover a eliminação do candidato do certame de acordo com o subitem 14.1, alí-
neas g e h, assegurando ao candidato o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se, através do site do IBEG - www.
ibeg.org.br.

6.4.25 – Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em razão de falha de im-
pressão ou de equívoco na distribuição de prova/material, o IBEG tem a prerrogativa para entregar ao candidato prova/
material reserva não personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de coordenação.

6.4.26 – Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato deverá entregar ao aplicador de prova o Cartão-Resposta, assinado e 
com a transcrição da frase no local indicado no referido documento. Decorrida 1 (uma) hora de prova, o candidato poderá 
retirar-se, definitivamente, da sala e do prédio, não sendo permitido, nesse momento, sair com quaisquer anotações. O 
candidato poderá levar o caderno de questões somente 15 minutos antes do término da prova.

6.4.27 – Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos na sala, sendo liberados somente 
após a entrega do Cartão-Resposta dos mesmos e terem seus nomes registrados em ata e nela aposicionadas suas res-
pectivas assinaturas.

6.4.28 – Não haverá segunda chamada para a realização das provas, nem tampouco as provas serão aplicadas fora dos 
locais determinados pelo IBEG.

6.4.29 – No dia da realização das provas, na possibilidade de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais, o 
IBEG realizará à inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto bancário autenticado pelo banco, comprovando 
o pagamento da taxa de inscrição, dentro do prazo estabelecido no edital. A inclusão será realizada de forma condicional 
e será analisada pelo IBEG, na fase da correção da prova objetiva, se for o caso, com intuito de se verificar a efetividade 
da referida inscrição. Constatada a improcedência da inscrição, essa será cancelada, independentemente de qualquer for-
malidade, assim como serão considerados nulos todos os atos decorrentes.

6.5 DA PROVA DISCURSIVA – NÍVEL SUPERIOR

6.5.1 – A prova discursiva de Conhecimentos Específicos, aplicável somente ao cargo de Procurador Previden-
ciário, consistirá na elaboração de uma peça técnica e um parecer, envolvendo o conteúdo programático de 
conhecimentos específicos do cargo.

6.5.2 - Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que atingir a pontuação mínima para aprovação na Prova 
Objetiva, conforme especificado no item 8.3.

6.5.3 - Os candidatos não classificados para efeito de correção da prova discursiva, na forma do disposto no subitem 6.5.2, 
serão automaticamente considerados reprovados, para todos os efeitos.

6.5.4 - A Prova Discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul fabri-
cada em MATERIAL TRANSPARENTE, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo 
em caso de candidato com deficiência, se essa impossibilitar a redação pelo próprio candidato, e de candidato que solicitou 
atendimento especial, observado o disposto no item 5.1 do edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um 
fiscal do IBEG devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os 
sinais gráficos de pontuação.

6.5.5 - A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que 
não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação. Assim, a detecção de qualquer 
marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação da prova do candidato.

6.5.6 - A folha de texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. A folha para rascu-
nho, contida no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade.

6.5.7 – A prova discursiva prevista no item 6.6.1 receberá nota zero em casos de: fuga ao tema, de haver texto com 
quantidade inferior a 30 (trinta) linhas ou superior a 60 (sessenta) linhas, de não haver texto, de identificação em local in-
devido, for escrita a lápis ou a caneta diferente da citada no item 6.6.4 ou apresentar letra ilegível ou em outro vernáculo.

6.5.8 - Não será permitida nenhuma espécie de consulta, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 
quaisquer anotações, salvo aquela eventualmente fornecida pela própria organização.

6.5.9 - Os critérios de avaliação da prova discursiva para o cargo de Procurador Municipal, estão específicicados abaixo 
com suas respectivas pontuações.

http://www.ibeg.org.br
http://www.ibeg.org.br
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Quadro 5

CRITÉRIOS

O candidato deverá observar o número máximo de linhas destinadas à redação da peça técnica e ao parecer, sob pena de eliminação 
sumária do candidato do concurso.

Quando da realização da prova, caso a peça técnica ou parecer exijam assinatura, o candidato deverá utilizar apenas o nome do cargo, 
exemplo: “PROCURADOR...”. Ao texto que contenha outra assinatura, será atribuída nota 0 (zero), por se tratar de identificação do 
candidato em local indevido.

Na elaboração dos textos da peça técnica e parecer, o candidato deverá incluir todos os dados que se façam necessários, sem, contudo, 
produzir qualquer identificação além daquelas fornecidas e permitidas no caderno de prova. Assim, o candidato deverá escrever o nome 
do dado seguido de reticências (exemplo: “Município...”, “Data...”, “Cargo...”, N. Registro do conselho, etc.). A omissão de dados que 
forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução do problema proposto acarretará em descontos na pontuação atribuída 
ao candidato.

Para realização da prova prático-profissional o candidato deverá ter conhecimento das regras inerentes ao fazimento da mesma.

O texto da peça técnica e parecer serão avaliados quanto à adequação ao problema apresentado, ao domínio do raciocínio, à 
fundamentação e sua consistência, à capacidade de interpretação e exposição e à técnica profissional demonstrada.

A questão da prova prático-profissional poderá ser formulada de modo que, necessariamente, a resposta reflita a jurisprudência 
pacificada dos Tribunais Superiores.

O candidato, ao término da realização da prova prático-profissional, deverá, obrigatoriamente, devolver o caderno de textos definitivos, 
assinado no local indicado, sem qualquer termo, contudo, que identifique as folhas em que foram transcritos os textos definitivos.

A não devolução pelo candidato do caderno de textos definitivos, devidamente assinado, ao fiscal, acarretará em eliminação sumária 
do candidato do concurso.

Prova Peça técnica De 0 a 10

Prova Parecer De 0 a 10

TOTAL 20,00

PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA APROVAÇÃO 10,00

6.5.10 - A avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa totalizará o número de erros do candidato, 
considerando-se aspectos como acentuação, grafia, pontuação, concordância, regência, morfossintaxe, propriedade vo-
cabular e translineação.

6.5.11 - Para o texto dissertativo será computado o número total de linhas efetivamente escritas pelo candidato.

6.5.12 - Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropria-
do ou que ultrapassar a extensão máxima permitida.

6.5.13 - Serão eliminados os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 10 (dez) pontos na prova discursiva.

6.6 – DAS PROVAS DE TÍTULOS

6.6.1 - Prova de Títulos para os cargos de nível superior. A 2ª Etapa será constituída de Prova de Títulos, de caráter 
apenas classificatório, conforme especificado no QUADRO 4.3.

6.6.2 - Terão os títulos analisados todos os candidatos aprovados na 1ª Etapa (objetiva e discursiva).

6.6.3 - Na avaliação de títulos o candidato poderá totalizar 12 (doze) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos 
apresentados por ele seja superior.

6.6.4 - Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da sua entrega conforme convocação, 
observados os limites de pontos abaixo previstos.

QUADRO 4.3

LETRA TÍTULO VALOR UNITÁRIO VALOR 
MÁXIMO

A

Diploma devidamente registrado de conclusão de Doutorado 
na área específica do cargo, em curso reconhecido pelo 
Ministério da Educação ou realizado através de convênio 
ou tratado internacional ratificado pelo Brasil. Também será 
aceito certificado ou declaração de conclusão desde que 
acompanhado do histórico do curso.

3 (três) pontos, sem cumulação com outro 
título igual. 3

B

Diploma devidamente registrado de conclusão de Mestrado 
na área específica do cargo, em curso reconhecido pelo 
Ministério da Educação ou realizado através de convênio 
ou tratado internacional ratificado pelo Brasil. Também será 
aceito certificado ou declaração de conclusão desde que 
acompanhado do histórico do curso.

2 (dois) pontos, sem cumulação com outro 
título igual. 2
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C

Certificado de conclusão pós-graduação em nível de 
especialização na área específica do cargo, em curso regular 
no Brasil ou no exterior quando realizado através de convênio 
ou tratado internacional. Também será aceita declaração de 
conclusão desde que acompanhada de histórico escolar, com 
carga horária mínima de 360 horas/aula.

1 (um) ponto por título, permitida a cumulação 
de até 2 (dois) títulos semelhantes. 2

D Exercício profissional

CONTADOR

1 (um) ponto por ano de Exercício no cargo de 
Contador – Comprovador por CTPS; Certidão 
ou Declaração de tempo de serviço (órgão 
público); Contrato de prestação de serviços 

(empresa privada)

5MÉDICO PERITO 
PREVIDENCIÁRIO

1 (um) ponto por ano de Exercício no cargo 
de Médico Perito – Comprovador por CTPS; 
Certidão ou Declaração de tempo de serviço 
(órgão público); Contrato de prestação de 

serviços (empresa privada)

PROCURADOR 
PREVIDENCIÁRIO

1 (um) ponto por Participação anual mínima 
em cinco atos privativos previstos no artigo 1º 
do Estatuto da OAB, em causas ou questões 

distintas.
TOTAL DE PONTOS POSSÍVEIS 12

6.6.5 – Os títulos deverão ser anexados ao sistema, conforme Anexo I – Cronograma do Concurso.

6.6.6 – Os títulos deverão ser anexados no sistema em sua íntegra, ou seja, a parte da frente e o verso.

6.6.7 – Os títulos anexados são de inteira responsabilidade do candidato, bem como a observação da data estabelecida, 
arcando o candidato com as consequências de eventuais erros no procedimento de anexo.

6.6.8 – Somente serão consideradas as modalidades de títulos constantes do quadro acima, sendo desconsideradas quais-
quer outras entregues em desacordo com as disposições estabelecidas neste Edital.

6.6.9 – Os Certificados e Diplomas deverão ser expedidos por instituição oficial ou reconhecidos nos termos da legislação 
vigente.

6.6.10 – Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados quando traduzidos para o português, por 
tradutor juramentado, e revalidados por instituição brasileira.

6.6.11 – Para efeito de pontuação, as digitalizações ilegíveis serão desconsideradas.

6.6.12 – Não serão aceitos títulos entregues em desacordo com as disposições estabelecidas neste Edital.

6.6.13 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS DOS ITENS “A” “B” e “C”

a) Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de doutorado ou de mestrado, será aceito o 
diploma/certificado, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Também 
será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou mestrado, expedido por instituição reconhecida 
pelo Ministério da Educação desde que acompanhado do histórico escolar do candidato, no qual conste o número de cré-
ditos obtidos, as áreas em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da tese 
ou da dissertação. Caso o histórico ateste a existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, 
o certificado/declaração não será aceito.

b) Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, serão aceitos os diplomas convalidados por instituição 
de ensino superior no Brasil, ou aqueles dispensados de tal requisito por tratado ou convênio assinado ou ratificado pelo 
Brasil, em ambos os casos deverão todos os documentos estarem e traduzidos para a língua portuguesa por tradutor ju-
ramentado.

c) Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não serão aceitos como os títulos referentes ao mestrado e 
ao doutorado.

d) Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de especialização, será aceito certificado, com 
carga horária mínima de 360 horas, atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação, do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do antigo Conselho Federal 
de Educação (CFE). O certificado deverá atestar, ainda, a carga horária mínima exigida. Também será aceita declaração 
de conclusão de pós-graduação em nível de especialização acompanhada do respectivo histórico escolar no qual conste a 
carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a comprovação da apresentação e aprovação 
da monografia, atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do 
Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do antigo Conselho Federal de Educação (CFE).

e) Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está em desacordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação 
(CFE), o responsável pelo curso deverá anexar uma declaração atestando que o curso atendeu as normas descritas no 
subitem anterior.

f) Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua Portuguesa por 
tradutor juramentado.

g) Cada título será considerado uma única vez.
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6.6.14 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS DO ITEM “D”

Contador e Médico Perito Previdenciário:

6.6.14.1 - A comprovação do exercício da atividade profissional deverá ser por meio da apresentação de um dos seguintes 
documentos:

a) Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). 
O candidato deverá também anexar declaração do empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração, atestando o término ou vigência do contrato.

b) Exercício da atividade em empresa/instituição pública: apresentação de declaração ou certidão de tempo de serviço, 
emitida pela área de pessoal ou de recursos humanos (não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autori-
dade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência), que informe o período 
(com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas.

6.6.14.2 - Todas as declarações ou certidões deverão conter o timbre e o carimbo do Órgão Público ou Empresa Privada, 
bem como os meios de contatos das mesmas, para a verificação da informação.

6.6.14.3 - Não serão aceitos documentos em desacordo com as disposições estabelecidas neste Edital.

Procurador Previdenciário

6.6.14.4 - Como disposto no artigo 5º do Regulamento Geral do Estatuto da OAB que assim dispõe:

6.6.14.5 - Art. 5º Considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a participação anual mínima em cinco atos 
privativos previstos no artigo 1º do Estatuto, em causas ou questões distintas.

Parágrafo único. A comprovação do efetivo exercício faz-se mediante:

a) certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais;

b) cópia autenticada de atos privativos;

c) certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerça função privativa do seu ofício, indicando os atos pra-
ticados.

6.6.15 - Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação 
de Títulos, bem como os que excederem o limite de pontos estipulados não serão considerados.

6.6.16 - O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na avaliação de títulos disporá de dois 
dias para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital, de resultado provisório.

7 – DA CORREÇÃO

7.1 – A correção das questões da Prova Objetiva será feita por meio eletrônico.

7.2 – O resultado de cada prova será a soma dos pontos obtidos em cada questão. Para cada acerto serão atribuídos os 
pontos definidos nos QUADROS 3, 3.1 e 3.2 deste Edital.

8– DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DA NOTA FINAL

8.1 – O resultado da prova objetiva será a soma dos pontos obtidos em cada questão conforme QUADROS 3, 3.1 e 3.2 
deste Edital.

8.2. A nota em cada questão OBJETIVA, feita com base nas marcações da folha de resposta, será igual a 1 (um) ponto, 
caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial, exceto para a prova de conhecimento especí-
fico do cargo que valerá 2 (dois) pontos; e 0 (zero), caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito 
oficial definitivo da prova.

8.3. Será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato ao cargo descrito que não zerar nenhuma disciplina da 
prova e média superior ou igual a 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento dos pontos totais da prova.

8.4. Os candidatos que não se enquadrarem na forma do subitem anterior estarão automaticamente eliminados e não 
terão classificação alguma no Concurso Público.

8.5. A nota final será composta pelo resultado da prova objetiva, para o cargo de nível médio, em ordem decrescente da 
pontuação obtida.

8.5.1. A nota final será composta pelo resultado da prova objetiva e títulos, para os cargos Contador e Médico Perito Pre-
videnciário de nível superior, em ordem decrescente da pontuação obtida.

8.5.2. A nota final será composta pelo resultado da prova objetiva, discursiva e títulos, para o cargo de Procurador Previ-
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denciário de nível superior, em ordem decrescente da pontuação obtida.

8.6. A pontuação máxima possível de ser obtida pelo candidato, ao final do concurso, será conforme Quadros 3, 3.1 e 3.2.

8.7. Em caso de empate, para efeito de classificação final, terá preferência o candidato com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, na forma do disposto no Parágrafo Único do Artigo 27 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

8.7.1. Persistindo o empate, prevalecerão os seguintes critérios:

a) maior número de pontos na parte da Prova de Conhecimentos Específicos;

b) maior número de pontos na parte da Prova de Língua Portuguesa;

c) maior idade.

8.8. O candidato aprovado e classificado no Cadastro de Reserva poderá ser convocado para posse na medida em que 
surgirem vagas, por cargo, até o limite do prazo de validade do concurso, observando-se o exclusivo interesse DO IPREVI.

8.9. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente das pontuações finais do concurso público.

8.10. A ordem de convocação dos candidatos aprovados obedecerá a ordem de classificação.

9 – DOS RECURSOS

9.1. O candidato poderá interpor recurso nos seguintes casos: O resultado da isenção da taxa de inscrição, resultado da 
homologação das inscrições, do Gabarito preliminar e Resultados preliminares da Prova Objetiva, discursiva e título, den-
tro do prazo de 2 (dois) dias úteis para a interposição, a contar da divulgação de cada uma das publicações citadas acima, 
para o Resultado preliminar da Prova Objetiva o prazo recursal será de 5 dias a contar da divulgação de seu resultado.

9.2. Os gabaritos preliminares e oficiais da prova OBJETIVA serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.
ibeg.org.br.

9.3. Para recorrer contra os resultados/publicações oficiais, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico www.ibeg.
org.br, fazer o login utilizando CPF e Senha e seguir as instruções ali contidas.

9.4. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será pre-
liminarmente indeferido.

9.5. Se do exame de recursos resultarem anulação de item integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a 
esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não.

9.6. Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de prova, essa alte-
ração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

9.7. Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações de gabarito serão divulgadas no endereço ele-
trônico www.ibeg.org.br quando da divulgação do gabarito definitivo. Serão encaminhadas, via sistema, as respostas 
individuais aos candidatos.

9.8. Não serão aceitos recursos via postal, via fax, via correio eletrônico ou fora do prazo.

9.9. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo.

9.10. Recursos cujo teor desrespeite a banca ou qualquer membro da equipe IBEG/INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE VIANA serão preliminarmente indeferidos, podendo neste caso ser o candidato eliminado su-
mariamente do concurso.

10 – DOS RESULTADOS

10.1 – Os resultados serão disponibilizados no site www.ibeg.org.br.

10.2 – O gabarito preliminar da Prova Objetiva será divulgado no site www.ibeg.org.br .

10.4 – O Boletim de Desempenho do candidato – que apresenta as notas das provas obtidas pelos candidatos – poderá 
ser retirado, exclusivamente via Internet, no site www.ibeg.org.br, pelo número de login e senha.

10.5 – O Resultado Final e Oficial do Concurso Público será divulgado nos sites www.ibeg.org.br e www.viana.es.gov.br e 
na AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do Espírito e em jornal de grande circulação nos termos deste Edital, 
com a lista dos nomes dos candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente da pontuação final, por cargo, com 
a respectiva classificação.

11 - DA HOMOLOGAÇÃO

11.1 – A homologação será publicada na AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo e no site do 
IBEG: www.ibeg.org.br, facultada sua publicação em jornal de grande circulação local.

11.2 – Na homologação deverá conter os nomes dos candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente da pon-
tuação final obtida, por cargo.

12 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS

http://www.ibeg.org.br
http://www.ibeg.org.br
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12.1 – O candidato convocado deverá apresentar na data designada, 2 (duas) fotos 3x4 recentes e os seguintes documen-
tos em original e cópias autenticadas:

a) Título de Eleitor;

b) Comprovante de estar em dia com a justiça eleitorai;

c) Certificado de Reservista, para os candidatos de sexo masculino;

d) Carteira de Identidade;

e) CPF;

f) Certidão de casamento, se for casado(a);

g) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;

h) Caderneta de vacinação dos filhos menores de 6 (seis) anos e nos filhos de 7 a 13 anos, comprovante de matricula na 
escola;

i) PIS, PASEP ou Certidão Negativa do PIS/Espelho do PIS;

j) Diploma reconhecido pelo MEC para os cargos de nível superior, se for o caso;

k) Certificado de conclusão do ensino médio, conforme o cargo, de acordo com a escolaridade exigida;

l) Comprovante de endereço, referente ao imóvel onde reside atualmente, de preferência conta de água (periódo máximo 
de 90 dias);

m) Curso exigido nos pré requisitos de acordo com o QUADRO 01;

n) Certidão negativa de Antecedentes Criminais (Fornecida pelo Cartório de Distribuição);

o) Duas fotos 3X4;

p) Laudo Médico Assinado pela Junta Médica Oficial do Município ( somente para os candidatos com deficiência);

q) Ser brasileiro ou naturalizado;

r) Ter idade igual ou maior que 18 (dezoito anos) na data da contratação;

s) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de processo 
administrativo;

t) Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, Administração, a Fé Pública, contra os Costumes e os previstos 
na Lei 11.343 de 23/08/2006;

u) Não registrar antecedentes criminais;

v) Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do Cargo;

x) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos termos do Artigo 40, inciso 
II, da Constituição Federal. 2.2.

y) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO: Atestado de aptidão física/mental para o cargo, assinado por médicos perten-
centes à Junta Médica Oficial do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viana .

yy) O candidato deverá apresentar o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO (Atestado de aptidão física/mental) para a 
junta médica do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viana .

w) A critério do Médico Oficial poderão ser solicitados, ainda, entre os exames básicos, outros que achar pertinentes, 
conforme for o caso.

z) Declaração de não ocupar outro cargo público, resalvados os previstos no Art. 37, XVI – A, B, C da CF;

a) Declaração de Bens.

13 – DA NOMEAÇÃO E POSSE

13.1 – O candidato deverá apresentar os documentos constantes nos subitem 12 para posse junto a SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS/GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DO IPREVI .

13.1.1 – O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e exames exigidos no 1ª e 2ª fase de 
convocação, conforme o item 12.1 e 12.2, perderá automaticamente o direito à investidura.

13.2 – O candidato convocado terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do ato de sua convocação para comparecer 
ao GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DO IPREVI para efeito de sua posse.

13.3 – No caso de desistência formal da posse, prosseguir-se-á a chamada dos candidatos habilitados, observada a ordem 
classificatória.

13.4 – O candidato habilitado fica ciente que aceitando a posse deverá permanecer na localidade para qual foi lotado, não 
sendo apreciado os pedidos de remoção antes de 3 (Três) anos de efetivo exercício, exceto nas situações prescritas em 
lei ou interesse da Administração.
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13.5 – Apresentar outros documentos ou firmar outras declarações que se fizerem necessárias na época da posse.

13.6 –A Posse poderá ser feita por Procuração Pública específica.

13.7 – Possuir 18 anos na data da posse.

14 – DAS PENALIDADES

14.1 – Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) alegar desconhecimento quanto à data, ao horário e ao local de realização das provas do concurso público, bem como 
às convocações divulgadas nos termos deste Edital;

b) chegar aos locais de realização das provas após o horário estabelecido;

c) faltar às provas;

d) ausentar-se do recinto de realização das provas sem a devida permissão;

e) mantiver conduta incompatível com a condição de candidato ou ser descortês com qualquer dos supervisores, coorde-
nadores, aplicadores de provas ou autoridades e pessoas incumbidas da realização do concurso;

f) sair da sala de aplicação de prova com quaisquer anotações, salvo o caderno de prova após transcorrido o tempo citado 
no item 6.4.25;

g) sair da sala antes de ter transcorrido 1h de prova;

h) Ainda no local de prova, for surpreendido antes, durante ou depois da realização da prova em comunicação (verbal, 
escrita, eletrônica ou gestual) com outras pessoas, bem como estiver utilizando fontes de consulta, tais como livros, cal-
culadoras, equipamentos de cálculo, anotações, impressos, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, 
boné, gorro etc.) ou outros materiais similares;

i) for surpreendido usando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone CELULAR, walkman, agenda eletrônica, note-
book, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, calculadora, pager etc., bem como RELÓGIO de qualquer espécie;

j) recusar-se a retirar os óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.) ou outros ma-
teriais similares;

k) exceder o tempo de realização da prova;

l) levar consigo o cartão-resposta ao retirar-se da sala;

m) não permitir a coleta de impressão digital, como forma de identificação, e/ou a filmagem;

n) fizer, em qualquer documento, ou prestar, no ato da inscrição, declaração falsa ou inexata;

o) deixar de apresentar qualquer um dos documentos que comprovam o atendimento dos requisitos fixados neste Edital;

p) praticar atos que contrariem as normas do presente Edital;

q) não atender às determinações do presente Edital e aos seus atos complementares.

14.2 – Se, após as provas, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, que o candidato utilizou-
se de processos ilícitos, sua prova será anulada, sendo este automaticamente eliminado do Concurso, devendo responder 
criminalmente pelo ato. Caso tal fato seja constatado, ao candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para 
manifestar-se através do site do IBEG - www.ibeg.org.br.

14.3 – Na inobservância de todos os prazos estabelecidos neste edital.

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 – A inscrição do candidato neste Concurso implica o conhecimento das normas e condições estabelecidas no presente 
Edital e de seus anexos e na aceitação das mesmas, conforme declaração expressa no Ato da sua inscrição.

15.2 – É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este concurso público na AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo e divulgados na 
Internet, no endereço eletrônico www.ibeg.org.br.

15.3 – Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas. O candi-
dato deverá observar e acompanhar rigorosamente as publicações a serem divulgados no site do IBEG - www.ibeg.org.br.

15.4 – Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, o IBEG poderá proceder à coleta da impressão 
digital de todos os candidatos no dia de realização das provas, bem como por amostragem realizar vistoria e/ou revista 
nos mesmos, independentemente de denúncia.

15.4.1- No dia de realização das provas, o IBEG poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal nas 
salas, corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato está portando material 
não permitido.

15.5 – A Empresa responsável pela organização e execução do Concurso não enviará correspondência informando os 
locais de aplicação de provas aos candidatos. Os locais de provas estarão disponíveis no site www.ibeg.org.br, sendo 
de inteira responsabilidade do Candidato a verificação prévia dos locais de provas, quanto ao dia, local e horário de sua 
realização, inclusive a observância de Erratas/Retificações.
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15.7 – Aos candidatos aprovados, confere-se o direito subjetivo de posse no cargo disputado, nos termos da legislação 
vigente, não gerando quaisquer outros direitos senão pela inobservância da ordem de classificação.

15.8 – O candidato aprovado deverá manter junto ao IPREVI , durante o prazo de validade do concurso público, seu ende-
reço atualizado e telefone, visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível 
convocá-lo por falta da citada atualização, perdendo direito à vaga do cargo para o qual foi aprovado.

15.9 – A posse dos candidatos aprovados ocorrerá observando-se as necessidades imediatas DO IPREVI e de acordo com 
a legislação vigente.

15.10 – O IPREVI não fornecerá atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões, relativamente às notas de 
candidatos eliminados.

15.11 – Não será fornecido ao candidato, pelao IPREVI , documento comprobatório de aprovação e/ou classificação no 
concurso, valendo, para esse fim, a homologação publicada na AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo.

15.12 – O descumprimento de quaisquer das instruções deste Edital implicará à eliminação do candidato do Concurso Pú-
blico. Caso tal fato seja constatado, ao candidato será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se através 
do site do IBEG - www.ibeg.org.br e ou jornal de grande circulação.

15.13 – As despesas decorrentes da participação no Concurso Público correrão às expensas do candidato.

15.14 – Todas as informações a respeito do certame poderão ser obtidas junto ao site www.ibeg.org.br.

15.15 – O resultado final do Concurso será homologado pelo Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos de Viana, e divulgado no endereço eletrônico www.ibeg.org.br e publicado na AMUNES - Associação dos Municí-
pios do Estado do Espírito Santo e jornal de grande circulação.

15.16 – O concurso terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da homologação do resultado pelo Diretor Presidente 
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viana, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
DO IPREVI.

15.17 – O candidato convocado e nomeado será submetido AO NÚCLEO DE AVALIAÇÃO, durante o período probatório, 
devendo obter desempenho satisfatório para a manutenção do vínculo com ao IPREVI .

15.18 – AO IPREVI e o IBEG, não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referen-
tes a este Concurso Público no que tange a conteúdo programático.

15.19 – Os casos omissos serão submetidos à apreciação DO IPREVI e decisão do IBEG.

15.20 – O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

VIANA/ES, 23 de dezembro de 2016.

Gabriel Santos de Almeida

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viana

EDITAL Nº. 001/2016 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIANA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DO IPREVI

ANEXO I – CRONOGRAMA DO CONCURSO

FASES DATA
Publicação do Extrato do Edital 22/12/2016
Período de inscrição 23/12/2016 A 22/01/2017
Prazo para envio da documentação de atendimento especial e PCD 23/12/2016 A 23/01/2017

Prazo para correções de dados no sistema (exceto CPF e Cargo) 23/12/2016 A 23/01/2017

Último dia de pagamento da taxa de inscrição 23/01/2017

Período de solicitação de isenção de taxa 23/12 A 27/12/2016

Resultado preliminar da solicitação de isenção de taxa 11/01/2017

Recurso do resultado preliminar da solicitação de isenção de taxa 12 E 13/01/2017

Resultado final da solicitação de isenção de taxa 18/01/2017

Homologação preliminar das Inscrições 25/01/2017

Recurso da Homologação preliminar das Inscrições 26 E 27/01/2017

Homologação final das Inscrições 31/01/2017
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Divulgação dos locais de provas 01/03/2017

Aplicação das provas 19/03/2017

Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas 20/03/2017

Recurso do gabarito preliminar das provas 21 E 22/03/2017

Divulgação gabarito definitivo das provas 03/04/2017

Resultado preliminar das provas objetivas e discursiva 03/04/2017

Recurso do resultado preliminar das provas objetivas e discursivas 04 E 05/04/2017

Resultado definitivo das provas objetivas e discursivas 11/04/2017

Entrega dos Títulos (inserção no sistema) – Nível Superior 13 e 14/04/2017

Resultado preliminar Títulos – Nível Superior 19/04/2017

Recurso do Resultado preliminar Títulos – Nível Superior 20 e 21/04/2017

Resultado definitivo Títulos – Nível Superior 25/04/2017

Resultado Final do Concurso 28/04/2017

VIANA/ES, 23 de dezembro de 2016.

Gabriel Santos de Almeida

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viana

EDITAL Nº. 001/2016 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIANA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DO IPREVI

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CARGOS

CÓD. CARGO ATIVIDADES

200 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO

Desenvolver atividades secundárias de apoio e de baixa complexidade junto ao Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viana; Realizar trabalho 
externo; Atuar junto aos órgãos do IPREVI como telefonista, recepcionista, dentre outras funções 
determinados pela sua Chefia Imediata.

300 CONTADOR

Desenvolver estudos e projetos, coletar dados e proceder à tabulação, elaborar relatórios específicos; 
planejar e executar as tarefas técnicas de contabilidade, tais como: supervisionar, organizar e coordenar 
os serviços contábeis do órgão; preparar normas de trabalho de Contabilidade; coordenar e formular 
estudos e projetos relativos à Gestão Previdenciária; executar trabalhos e estudos relacionados com a 
gestão contábil, financeira e orçamentária do Instituto; prestar assessoramento na análise de custos 
de empresas prestadoras de serviços ao órgão; emitir pareceres e efetuar revisões contábeis; orientar 
e manter a escrituração contábil; elaborar análises contábeis da situação financeira, econômica e 
patrimonial; examinar e analisar balancetes mensais e balanço anual; participar da elaboração de 
proposta orçamentária; elaborar planos de contas; desenvolver estudos para avaliação sobre a 
capitalização de recursos financeiros do Fundo de Previdência; analisar e avaliar os resultados obtidos, 
utilizando técnicas estatísticas ou análise de conteúdo, para possibilitar a compreensão e explicação dos 
fenômenos em estudos e desempenhar outras atribuições de acordo com a sua unidade e natureza de 
trabalho, conforme determinação superior e de acordo com a sua área de formação.

301 PROCURADOR 
PREVIDENCIÁRIO Consultoria Jurídica, Assessoria Jurídica, Representação Judicial e Extrajudicial do IPREVI.

302 MÉDICO PERITO 
PREVIDENCIÁRIO

Desenvolver atividades de acordo com a formação profissional; revisar e executar trabalhos relacionados 
com a defesa e proteção da saúde dos servidores municipais e dependentes; efetuar perícias médicas e 
firmar laudos de exame médico-pericial sobre a capacitação para o trabalho; realizar perícias médico-
administrativas e previdenciárias; fazer parte de juntas médicas; examinar os beneficiários do regime 
para efeitos de licença, fornecendo pareceres técnicos; examinar e emitir laudos para fins previdenciários 
e assistenciais; desempenhar outras atribuições de acordo com a sua unidade e natureza de trabalho 
conforme determinação superior e de acordo com a sua área de formação.

-As descrições completas dos cargos acima, constam no Anexo II da Lei nº 2.722/2015.

VIANA/ES, 23 de dezembro de 2016.

Gabriel Santos de Almeida

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viana
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EDITAL Nº. 001/2016 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIANA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DO IPREVI

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL MÉDIO

LÍNGUA PORTUGUESA

LEITURA - Capacidade de compreensão e interpretação: a. Relações lógicas no texto: a coerência; b. Hierarquia das 
ideias: ideia central e ideias periféricas; c. O ponto de vista: a argumentação; d. Tipos de discurso: direto, indireto e livre; 
intertextualidade; e. Tipologia textual: textos dissertativo, narrativo e descritivo; f. Vocabulário: sinonímia e antonímia; g. 
Linguagens denotativa e conotativa; h. Funções e usos da linguagem; i. Relações formais no texto: a coesão (elementos 
coesivos e relações entre elementos que constituem a coesão; j. Gêneros textuais (jornais, revistas, fotografias, escultu-
ras, músicas, charges, entre outras). CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – avaliação em função da capacidade de leitura. 
a. Morfossintaxe: relações e funções sintáticas; colocação pronominal; b. Regência e concordância; c. Acentuação gráfica, 
ortografia, pontuação e uso do sinal indicativo de crase. PARÁFRASE.

MATEMÁTICA

Aritmética: sistemas de numeração; operações e problemas com números naturais; divisibilidade, múltiplos e divisores, 
m.m.c. e m.d.c., critérios de divisibilidade, números primos; operações e problemas envolvendo números racionais na for-
ma fracionária e na forma decimal; valor absoluto. Médias: aritmética simples, aritmética ponderada, geométrica e har-
mônica. Geometria no Plano e no Espaço. Unidades de Medidas Legais: tempo, comprimento, superfície, volume, 
capacidade e massa. Matemática Comercial: razão e proporção; divisão proporcional; regra de três simples e composta; 
porcentagem; juros simples. Álgebra: expressões algébricas; equações e sistemas de 1º e 2º graus; problemas de 1º e 
2º graus; funções: domínio e imagem; função linear, função quadrática, função exponencial, função logarítmica e função 
trigonométrica. Progressão Aritmética e Progressão Geométrica. Análise combinatória, binômio de Newton, determinantes 
e sistemas lineares. Estatística e Probabilidade. Problemas de raciocínio lógico.

INFORMÁTICA

Conhecimentos básicos dos componentes de hardware dos microcomputadores. Sistema Operacional Microsoft Windows 
7: principais comandos e funções. Microsoft Office 2010 (WORD, EXCEL e POWER POINT) recursos e funcionalidades. Con-
ceitos básicos sobre vírus de computador. Internet: Conceitos básicos; Utilização dos navegadores Internet Explorer 11, 
Mozilla Firefox e Google Chrome.

200 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Lei no 1/1990, de 03 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Viana), Lei Municipal 1.596/2001 (Estatuto dos Ser-
vidores Públicos do Município de Viana), Lei Municipal 1.595/2001 (Regime Próprio de Previdência do Município de Viana), 
Lei 8.666/93 (Licitações), Noções de Direito Administrativo e Noções de Direito Constitucional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação; Comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de relações humanas e conflito; Gestão pela quali-
dade. Conceito. Funções (planejamento, organização, direção e controle). Produtividade, eficiência, eficácia e efetividade. 
Planejamento estratégico, tático e operacional. Características, técnicas, ferramentas. Relação organização – ambiente. 
Estruturas organizacionais e organogramas: características, tipos, vantagens e desvantagens. Liderança: tipos de abor-
dagens. Poder e influência. Comunicação. Habilidades interpessoais. Trabalho em equipe. Controle. Importância e funda-
mentos. Processo de controle. Instrumentos e ferramentas de controle do desempenho da organização. Temas contempo-
râneos da Administração. Qualidade Total, Reengenharia. Downsizing. Gestão do Conhecimento. Gestão de documentos. O 
ciclo vital dos documentos: arquivos correntes, intermediários e permanentes. Métodos de classificação dos documentos. 
Preservação de documentos.

NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA

LEITURA - Capacidade de compreensão e interpretação: a. Relações lógicas no texto: a coerência; b. Hierarquia das 
ideias: ideia central e ideias periféricas; c. O ponto de vista: a argumentação; d. Tipos de discurso: direto, indireto e livre; 
intertextualidade; e. Tipologia textual: textos dissertativo, narrativo e descritivo; f. Vocabulário: sinonímia e antonímia; g. 
Linguagens denotativa e conotativa; h. Funções e usos da linguagem; i. Relações formais no texto: a coesão (elementos 
coesivos e relações entre elementos que constituem a coesão; j. Gêneros textuais (jornais, revistas, fotografias, escultu-
ras, músicas, charges, entre outras). CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – avaliação em função da capacidade de leitura. 
a. Morfossintaxe: relações e funções sintáticas; colocação pronominal; b. Regência e concordância; c. Acentuação gráfica, 
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ortografia, pontuação e uso do sinal indicativo de crase. PARÁFRASE.

INFORMÁTICA

Conhecimentos básicos dos componentes de hardware dos microcomputadores. Sistema Operacional Microsoft Windows 
7: principais comandos e funções. Microsoft Office 2010 (WORD, EXCEL e POWER POINT) recursos e funcionalidades. Con-
ceitos básicos sobre vírus de computador. Internet: Conceitos básicos; Utilização dos navegadores Internet Explorer 11, 
Mozilla Firefox e Google Chrome.

300 CONTADOR

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Lei n° 1/1990, de 03 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Viana); Lei Municipal 1.596/2001 (Estatuto dos Servi-
dores Públicos do Município de Viana); Lei Municipal 1.595/2001 (Regime Próprio de Previdência do Município de Viana); Lei 
Municipal 1.872/2006; Lei 4.320/1964 (Finanças Públicas); Lei 8.666/1993 (Licitações); Lei 10.520/2002; Lei 101/2000 
(Responsabilidade Fiscal); Lei 9.717/1998 e suas alterações; Lei 9.796/1999 (COMPREV); Lei 9.983/2000 (Improbidade 
Previdenciária); Decreto-Lei 201/1967; Decreto Federal 3.788/2001 (Disciplina o CRP); Resolução CVM 3.922/2010; Por-
taria MPS 509/2013; Portaria MPS 519/2011; Portaria MPS 746/2011; Portaria MPS 154/2008; Portaria MPS 204/2008; 
Portaria MPS 403/2008; Portaria STN 448/2002; Portaria Interministerial 163/2001; Portaria Conjunta STN/SOF 3/2008 
e alterações; Orientação Normativa SPS/MPS 02/2009; Instrução Normativa TCEES 28/2013; Resolução TCEES 247/2012 
e alterações; Resolução TCEES 227/2011; Resolução CFC 750/1993 e alterações; Resolução CFC 1.128/08 (NBC T16.1 a 
16.11); Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (versão atualizada); Lei 6.4046/76 e alterações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Noções de Direito Administrativo: Função administrativa. Regime jurídico administrativo. Poderes da Administração. 
Princípios da Administração Pública. Poder de polícia. Administração Pública. Organização. Descentralização. Desconcen-
tração. Órgãos públicos. Administração Indireta e entidades paralelas. Improbidade administrativa. Ato administrativo. 
Processo administrativo. Convênios e consórcios administrativos. Noções de Direito Constitucional: Constituição: con-
ceito, concepções, classificação e elementos. Princípios constitucionais: conceito, natureza jurídica, aplicação e funções. 
Princípios constitucionais fundamentais: preâmbulo da Constituição; república, federação, estado democrático de direito 
e separação de poderes. Objetivos e fundamentos do Estado Brasileiro. Direitos e garantias fundamentais: conceito, 
evolução, características, funções, titularidade e destinatários. Noções de Direito Previdenciário: Previdência social na 
Constituição Federal. Noções gerais. Princípios. Regime geral. Lei Federal n. 8.213/1991. Noções de Direito Tributário: 
Conceito. Autonomia. Fontes. Sistema Tributário Nacional. Competência tributária. Limitações. Repartição das receitas 
tributárias. Dos tributos. Classificação e espécies. Legislação tributária. Conceito. Vigência, aplicação, interpretação e 
integração; Obrigação tributária. Natureza, espécies, efeitos. Fato gerador. Sujeito ativo e passivo. Capacidade tributária. 
Substituição tributária. Crédito tributário e lançamento. Exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário. Garantias 
e privilégios do crédito tributário. Noções de Direito Financeiro: As necessidades públicas e a atividade financeira do Es-
tado. Normas gerais de Direito Financeiro (Lei Federal nº 4.320/64). Receita pública. Receitas e entradas. Classificação 
das receitas. Receitas derivadas. Receita tributária. Repartição das receitas tributárias. Multas. Receitas originárias. Teo-
ria dos preços. Taxa e preço público. Despesa pública. Conceito e características. Espécies. Regime jurídico. Orçamento. 
Conceito. Origem. Regime jurídico do orçamento público. Noções de Direito do Trabalho: Princípios e fontes do direito 
do trabalho. Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da Constituição Federal de 1988). Relação de trabalho e 
relação de emprego: requisitos e distinção; relações de trabalho lato sensu (trabalho autônomo, eventual, temporário e 
avulso). Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: empregado e empregador (conceito e caracterização); poderes do 
empregador no contrato de trabalho. Estabilidade e garantias provisórias de emprego: formas de estabilidade; despedida 
e reintegração de empregado estável. Duração do trabalho; jornada de trabalho; períodos de descanso; intervalo 
para repouso e alimentação; descanso semanal remunerado; trabalho noturno e trabalho extraordinário; sistema de 
compensação de horas. Salário-mínimo: irredutibilidade e garantia. Férias: direito a férias e sua duração; concessão e 
época das férias; remuneração e abono de férias. Salário e remuneração: conceito e distinções; composição do salário; 
modalidades de salário; formas e meios de pagamento do salário. 13º salário. Equiparação salarial; principio da igualdade 
de salário; desvio de função. FGTS.

301 PROCURADOR PREVIDENCIÁRIO

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Lei n° 1/1990, de 03 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Viana); Lei Municipal 1.596/2001 (Estatuto dos Públi-
cos do Município de Viana); Lei Municipal 1.595/2001 (Regime Próprio de Previdência do Município de Viana); Decreto Lei 
201/1967; Decreto Federal 3.788/2001 (Disciplina o CRP); Resolução 3922/2010; Portaria MPS 509/2011; Portaria MPS 
519/2011; Portaria MPS 746/2011; Portaria MPS 154/2008; Portaria MPS 155/2009; Portaria MPS 204/2008; Portaria MPS 
403/2008; Orientação Normativa SPS/MPS 02/2009.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

DIREITO ADMINISTRATIVO: Função administrativa. Regime jurídico administrativo. Poderes da Administração. Princípios 
da Administração Pública. Poder de polícia. Administração Pública. Organização. Descentralização. Desconcentração. Ór-
gãos públicos. Administração Indireta e entidades paralelas. Improbidade administrativa. Ato administrativo. Processo 
administrativo. Convênios e consórcios administrativos. Serviço público. Intervenção do Estado no domínio econômico. 
Regulação. Concessão, permissão e autorização de serviço público. Intervenção do Estado sobre a propriedade privada. 
Bens públicos. Formas de utilização dos bens públicos pelos particulares. Regulamento. Responsabilidade extracontratual 
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do Estado. Controle administrativo, legislativo e judicial da Administração. Mandado de Segurança individual. Mandado de 
Segurança Coletivo. Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. Habeas Data. Prescrição administrativa. A 
reforma do Estado: disciplina e efeitos. Formas de parceria com a iniciativa privada. Parceria Público-Privada. Terceiriza-
ção. Fomento. Infrações e sanções administrativas. Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Lei Federal 
nº 8.666/1993 (Licitações e Contratos da Administração Pública) e Decreto nº 3.555/2000 (Pregão). Lei Federal nº 
8.429/1992 (Improbidade administrativa). Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). DIREITO 
CONSTITUCIONAL: conceito, objeto, fontes e relações com outros ramos do Direito. Formação da Constituição e Poder 
Constituinte. Constituição: conceito, concepções, classificação e elementos. Normas constitucionais: conceito, forma, con-
teúdo, finalidade, estrutura lógica, classificações, eficácia e aplicabilidade. Modificação informal da Constituição: mutações 
constitucionais. Princípios constitucionais: conceito, natureza jurídica, aplicação e funções. Princípios constitucionais fun-
damentais: preâmbulo da Constituição; república, federação, estado democrático de direito e separação de poderes. Ob-
jetivos e fundamentos do Estado Brasileiro. Princípios reitores das relações internacionais do País. Direitos e garantias 
fundamentais: conceito, evolução, características, funções, titularidade e destinatários. Colisão de direitos fundamentais. 
Princípios e regras na aplicação dos direitos fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos em espécie. Proteção 
judicial dos direitos fundamentais: as ações constitucionais. Proteção não judicial dos direitos fundamentais: desobediên-
cia civil, direito de resistência, direito de petição e direito à informação. Direitos sociais. Direitos de nacionalidade. Direitos 
políticos. Partidos políticos. Hierarquia, incorporação e impacto dos tratados internacionais de proteção dos direitos huma-
nos no direito brasileiro. Organização política do Estado: a) Estado Federal: conceito, formação, evolução e características; 
b) Federação brasileira: componentes, repartição de competências e intervenções federal e estadual. União: natureza 
jurídica, competências e bens. Estados federados: natureza jurídica, competências, autonomia, capacidade de auto-orga-
nização e seus limites; Constituição Estadual e seus elementos. Municípios: natureza jurídica, criação, competências, 
autonomia, capacidade de auto-organização e seus limites. Lei Orgânica e seus elementos, regiões metropolitanas, aglo-
merações urbanas e microrregiões. Organização administrativa do Estado: a) Administração Pública: noção, princípios, 
normas e organização; b) servidores públicos civis e militares: regime jurídico constitucional. Organização funcional do 
Estado: a) princípio da separação dos poderes: essência, evolução e significado na atualidade; b) controles interorgânicos 
e compartilhamento funcional, funções típicas e atípicas de cada poder. Poder Legislativo: a) funções, organização e fun-
cionamento; b) atos parlamentares; c) espécies normativas; d) processo legislativo; e) estatuto dos congressistas; f) 
regimentos parlamentares; g) Tribunais de Contas. Poder Executivo: a) sistemas de governo: presidencialismo e parla-
mentarismo e suas características; b) Presidente da República, Governadores e Prefeitos: eleição, reeleição, perda do 
mandato, impedimento, substituição, sucessão vacância, responsabilidade e atribuições; c) Ministros de Estado, Conselho 
da República e Conselho de Defesa Nacional. Poder Judiciário: a) funções, organização, competências e funcionamento; 
b) estatuto da magistratura e seus princípios informativos; c) garantias institucionais da função judicial; d) precatórios; e) 
jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça; f) súmula vinculante (Lei nº 11.417/2006); 
g) Conselho Nacional de Justiça. Funções essenciais à Justiça: a) Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia: regi-
me jurídico; b) Advocacia Pública: enquadramento constitucional, função de controle dos atos jurídicos públicos, função 
de postulação do interesse público e garantias institucionais e funcionais. Defesa do Estado e das instituições democráti-
cas: a) estado de defesa; b) estado de sítio; c) Forças Armadas; d) segurança pública. Sistema tributário nacional: a) 
princípios constitucionais tributários; b) limitações constitucionais ao poder de tributar; c) espécies tributárias; d) imuni-
dades tributárias; e) repartição de competências e receitas tributárias. Finanças públicas: a) normas gerais; b) orçamen-
tos: princípios, elaboração, gestão, fiscalização e controle da execução orçamentária. Ordem econômica e financeira: a) 
princípios gerais da atividade econômica; b) atuação do Estado no domínio econômico; c) política urbana: bases constitu-
cionais do direito urbanístico; d) política agrícola fundiária e reforma agrária; e) sistema financeiro nacional. Ordem social: 
a) fundamento e objetivos; b) seguridade social; c) educação, cultura e desporto; d) comunicação social; e) meio ambien-
te; f) família, criança, adolescente e idoso; g) índios. DIREITO CIVIL: Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro: 
vigência, aplicação, interpretação e integração das leis; conflito das leis no tempo; eficácia da lei no espaço. Pessoas na-
turais: existência; personalidade; capacidade; nome; estado; domicílio; direitos da personalidade; ausência. Pessoas ju-
rídicas: constituição; extinção; domicílio; sociedades de fato, grupos despersonalizados, associações; sociedades, funda-
ções; desconsideração da personalidade jurídica; responsabilidade. Bens: diferentes classes. Ato jurídico: fato e ato 
jurídico. Negócio jurídico: disposições gerais; classificação, interpretação; elementos; representação, condição; termo; 
encargo; defeitos do negócio jurídico; validade, invalidade e nulidade do negócio jurídico; simulação. Atos jurídicos: lícitos 
e ilícitos. Prescrição e decadência. Prova. Obrigações: características; obrigações de dar; obrigações de fazer e de não 
fazer; obrigações alternativas; obrigações divisíveis e indivisíveis; obrigações solidárias; obrigações civis e naturais, obri-
gações de meio, de resultado e de garantia; obrigações de execução instantânea, diferida e continuada; obrigações puras 
e simples, condicionais, a termo e modais; obrigações líquidas e ilíquidas; obrigações principais e acessórias; transmissão 
das obrigações; adimplemento e extinção das obrigações; inadimplemento das obrigações. Contratos: contratos em geral; 
disposições gerais; extinção; espécies de contratos regulados no Código Civil. Títulos de crédito: disposições gerais; títulos 
ao portador, a ordem e nominativos. Responsabilidade civil. Direito de empresa: estabelecimento. Posse. Direitos reais: 
propriedade; superfície; servidões; usufruto; uso; habitação; direito do promitente comprador. Direitos reais de garantia. 
Direito das relações de consumo (Lei Federal nº 8.078/1990): consumidor; fornecedor, produto e serviço; direitos básicos 
do consumidor; qualidade de produtos e serviços, prevenção e reparação dos danos; práticas comerciais; proteção con-
tratual. Registro de imóveis (Lei Federal nº 6.015/1973): noções gerais, registros, presunção de fé pública, prioridade, 
especialidade, legalidade, continuidade, transcrição, inscrição e averbação; procedimento de dúvida. Estatuto do Idoso 
(Lei Federal nº 10.741/2003). Locação de imóveis urbanos (Lei Federal nº 8.245/1991). Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (Lei Federal nº 8.069/1990): disposições preliminares, direitos fundamentais, prevenção, medidas de proteção, 
perda e suspensão do poder familiar, destituição de tutela, colocação em família substituta. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 
Jurisdição e ação: conceito, natureza e características; das condições da ação. Partes e procuradores: capacidade proces-
sual e postulatória; deveres e substituição das partes e procuradores. Litisconsórcio e assistência. Intervenção de tercei-
ros: oposição, nomeação a autoria, denunciação a lide e chamamento ao processo. Atos processuais: forma dos atos; 
prazos; comunicação dos atos; nulidades. Formação, suspensão e extinção do processo. Processo e procedimento; proce-
dimentos ordinário e sumário. Procedimento ordinário: petição inicial; requisitos, pedido e indeferimento. Resposta do réu: 
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contestação, exceções e reconvenção. Julgamento conforme o estado do processo. Provas: ônus da prova; depoimento 
pessoal; confissão; provas documental e testemunhal. Audiência: conciliação, instrução e julgamento. Sentença e coisa 
julgada. Liquidação e cumprimento da sentença. Recursos: disposições gerais. Processo de execução: execução em geral; 
diversas espécies de execução - execução para entrega de coisa, execução das obrigações de fazer e de não fazer. Execu-
ção de ações coletivas. Processo cautelar e medidas cautelares: disposições gerais; procedimentos cautelares específicos 
(arresto, seqüestro, busca e apreensão); exibição e produção antecipada de provas. Procedimentos especiais: mandado 
de segurança, ação popular, ação civil pública, ação de improbidade administrativa. DIREITO DO TRABALHO: Princípios e 
fontes do direito do trabalho. Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7.o da Constituição Federal de 1988). Relação 
de trabalho e relação de emprego: requisitos e distinção; relações de trabalho lato sensu (trabalho autônomo, eventual, 
temporário e avulso). Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: empregado e empregador (conceito e caracteriza-
ção); poderes do empregador no contrato de trabalho. Contrato individual de trabalho: conceito, classificação e caracte-
rísticas. Alteração do contrato de trabalho: alteração unilateral e bilateral; o jus variandi. Suspensão e interrupção do 
contrato de trabalho: caracterização e distinção. Rescisão do contrato de trabalho: justa causa; rescisão indireta; dispen-
sa arbitrária; culpa recíproca; indenização. Aviso prévio. Estabilidade e garantias provisórias de emprego: formas de es-
tabilidade; despedida e reintegração de empregado estável. Duração do trabalho; jornada de trabalho; períodos de des-
canso; intervalo para repouso e alimentação; descanso semanal remunerado; trabalho noturno e trabalho extraordinário; 
sistema de compensação de horas. Salário-mínimo: irredutibilidade e garantia. Férias: direito a férias e sua duração; 
concessão e época das férias; remuneração e abono de férias. Salário e remuneração: conceito e distinções; composição 
do salário; modalidades de salário; formas e meios de pagamento do salário. 13º salário. Equiparação salarial; principio 
da igualdade de salário; desvio de função. FGTS. Prescrição e decadência. Segurança e medicina no trabalho: CIPA; ativi-
dades insalubres ou perigosas. Proteção ao trabalho do menor. Proteção ao trabalho da mulher; estabilidade da gestante; 
licença-maternidade. Direito coletivo do trabalho: liberdade sindical (Convenção nº 87 da OIT); organização sindical; 
conceito de categoria; categoria diferenciada; convenções e acordos coletivos de trabalho. Direito de greve e serviços 
essenciais. Comissões de conciliação prévia. Renúncia e transação. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Procedimentos 
nos dissídios individuais: reclamação; jus postulandi; revelia; exceções; contestação; reconvenção; partes e procurado-
res; audiência; conciliação; instrução e julgamento; justiça gratuita. Provas no processo do trabalho: interrogatórios; 
confissão e consequências; documentos; oportunidade de juntada; prova técnica; sistemática da realização das perícias; 
testemunhas. Recursos no processo do trabalho: disposições gerais: efeitos suspensivo e devolutivo; recursos no proces-
so de cognição; recursos no processo de execução. Processos de execução: liquidação; modalidades da execução; embar-
gos do executado; impugnação do exequente. Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho: sumulas e orientações 
jurisprudenciais. Prescrição e decadência no processo do trabalho. Competência da justiça do trabalho. Rito sumaríssimo 
no dissídio individual. DIREITO FINANCEIRO E DIREITO TRIBUTÁRIO: As necessidades públicas e a atividade financeira do 
Estado. Normas gerais de Direito Financeiro (Lei Federal nº 4.320/64). Receita pública. Receitas e entradas. Classificação 
das receitas. Receitas derivadas. Receita tributária. Repartição das receitas tributárias. Multas. Receitas originárias. Teoria 
dos preços. Taxa e preço público. Despesa pública. Conceito e características. Espécies. Regime jurídico. Orçamento. Con-
ceito. Origem. Regime jurídico do orçamento público. Direito constitucional orçamentário. Princípios orçamentários. Leis 
orçamentárias. Tramitação legislativa. Fiscalização financeira e orçamentária. Tipos de controle. Controle interno. Contro-
le externo. Tribunais de Contas. Crédito público. Noções fundamentais. Natureza jurídica. Empréstimos públicos e suas 
espécies. Limites do crédito público. Direito tributário. Conceito. Autonomia. Fontes. Sistema Tributário Nacional. Compe-
tência tributária. Limitações. Repartição das receitas tributárias. Dos tributos. Classificação e espécies. Legislação tributá-
ria. Conceito. Vigência, aplicação, interpretação e integração; 12. Obrigação tributária. Natureza, espécies, efeitos. Fato 
gerador. Sujeitos ativo e passivo. Capacidade tributária. Substituição tributária. Domicílio tributário Responsabilidade tri-
butária. Modalidades. Responsabilidade tributária dos administradores de pessoa jurídica. Teoria da desconsideração da 
pessoa jurídica. Crédito tributário e lançamento. Exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário. Garantias e privilé-
gios do crédito tributário. Da administração tributária. Fiscalização. Competência. Dívida ativa. Certidões; Processo tribu-
tário: administrativo e judicial. Lei Complementar Municipal nº 285/2013 (Código Tributário Municipal), Lei Federal nº 
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Ilícito administrativo tributário. Ilícito penal tributário. Lei Federal nº 5.172/1966 
(Código Tributário Nacional). Lei Federal nº 8.137/1990 (Define Crimes contra a Ordem Tributária). Lei Federal nº 
8.397/1992 (Institui Medida Cautelar Fiscal). DIREITO URBANÍSTICO: Conceito. A ordem urbanística constitucional. Esta-
tuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001). Instrumentos de intervenção urbanística. Usucapião especial urbano. Con-
cessão especial para fins de moradia. Regularização fundiária. Lei Federal nº 6.766/1979. DIREITO PENAL E PROCESSUAL 
PENAL: Crime e imputabilidade penal. Aplicação da Lei Penal. Inquérito policial. Ação penal. Efeitos da condenação. Crimes 
em espécie: crimes contra a Administração Pública, crimes contra a fé pública, crimes contra o patrimônio, crimes contra 
a honra. Crimes contra as finanças públicas. Lei de Imprensa. Crimes de responsabilidade dos agentes políticos. DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO: Previdência social na Constituição Federal. Noções gerais. Princípios. Regime geral. Lei Federal n. 
8.213/1991. Regime próprio de previdência na Constituição Federal. Normas permanentes e transitórias. Lei Federal nº 
9.717/1998. Lei Federal nº 10.887/2004.

302 MÉDICO PERITO PREVIDENCIÁRIO

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Lei n° 1/1990, de 03 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Viana); Lei Municipal 1.596/2001 (Estatuto dos Ser-
vidores Públicos do Município de Viana); Lei Municipal 1.595/2001 (Regime Próprio de Previdência do Município de Viana). 
(Lei nº. 8.742/93 e alterações posteriores; Decreto nº. 1.744/95 e alterações posteriores). Legislação referente ao SUS: 
Lei nº. 8.080/90 e alterações posteriores, Títulos I e II. Portaria nº. 3.908/98. Portaria MS nº. 1679, de 19/09/2002; Por-
taria MS nº. 656, de 20/09/2002; Portaria MS nº. 666, de 30/09/2002; Portaria MS nº. 777, de 28/04/2004. Segurança 
e a Saúde no Trabalho nas seguintes normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho − OIT: Convenção 
nº 81 − Inspeção do Trabalho (Decreto nº. 95.461, de 11/12/1987); Convenção nº. 139 − Prevenção e controle de riscos 
profissionais causados por substâncias ou agentes cancerígenos (Decreto nº. 157, de 02/06/1991); Convenção nº. 148 − 
Proteção dos Trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à contaminação do ar, ao ruído, às vibrações no local de 
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trabalho (Decreto nº. 93.413, de 15/10/1986); Convenção nº. 155 − Segurança de Saúde dos Trabalhadores (Decreto nº. 
1.254, de 29/09/1994); Convenção nº. 161 − Serviços de Saúde do Trabalho (Decreto nº. 127, de 22/05/1991); Regula-
mento da Previdência Social: Decreto nº 3048, de 06/05/1999 e alterações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Medicina Geral: Ética médico-profissional. Noções de epidemiologia: conceito, históricos e objetivos; relações de causa e 
efeito; índices e coeficientes sanitários; noções sobre a evolução natural das variadas doenças e os conceitos de epidemia, 
endemia, pandemia e prozodemia; epidemiologia atualmente no Brasil; epidemias e endemias atuais; doenças comunicá-
veis; investigação epidemiológica; níveis de prevenção e medidas profiláticas. Clínica médica e conduta médico pericial. 
Noções gerais das áreas médicas: clínica médica; cirurgia; ginecoobstetrícia; psiquiatria; ortopedia; cardiologia. Conduta 
pericial. Doenças ocupacionais, acidente do trabalho e conduta médico - pericial: conceito e epidemiologia; impacto do 
trabalho sobre a saúde e segurança dos trabalhadores; indicadores de saúde − doença dos trabalhadores; situação atual 
da saúde dos trabalhadores no Brasil; patologia do trabalho; conduta pericial.

VIANA/ES, 23 de dezembro de 2016.

Gabriel Santos de Almeida

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viana

EDITAL Nº. 001/2016 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIANA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DO IPREVI

ANEXO IV – A - MODELO DE FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
PARA HIPOSSUFICIENTES

EXO IV– A - MODELO DE FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 
HIPOSSUFICIENTES

Ao

IBEG,

Nos termos do EDITAL Nº. 001/2016 – IPREVI, requeiro a isenção do pagamento da taxa de inscrição:

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:

Nome:

Cargo pretendido:

CPF nº

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

*Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que não comprovem sua 
condição de hipossuficiente financeiramente.

*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição, o candidato requerente deve-
rá apresentar todos os documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente na forma prevista no item 3.11.2 do 
EDITAL Nº. 001/2016 – IPREVI, bem como deverá executar todos os procedimentos exigidos no item 3.11.3.

DECLARAÇÃO

Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do Concurso Público EDI-
TAL Nº. 001/2016 – IPREVI, que sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 
26 de junho de 2007. Declaro ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do(s) Governo(s), com o nº ______
______________________________________ ;
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Declaro que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no EDITAL Nº. 001/2016 
– IPREVI, em especial ao item que se refere à ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO;

Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira 
responsabilidade, podendo o IBEG, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo 
de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do concurso Público, podendo 
adotar medidas legais contra minha pessoa, inclusive as de natureza criminal.

Assinatura do Candidato: ______________________________________________________ 

USO EXCLUSIVO DO IBEG

PEDIDO DEFERIDO

PEDIDO INDEFERIDO

EDITAL Nº. 001/2016 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIANA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DO IPREVI

ANEXO IV –B – MODELO DE FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 
HIPOSSUFICIENTES

Ao

IBEG,

Nos termos do EDITAL Nº. 001/2016 – IPREVI, requeiro a isenção do pagamento da taxa de inscrição:

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE:

Nome:

Cargo pretendido:

CPF nº

Informe os dados de todas as pessoas que residem no mesmo endereço que o candidato:

NOME R.G PARENTESCO
SALÁRIO/RENDA 

MENSAL

Declaro que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no EDITAL Nº. 001/2016 
– IPREVI, em especial ao item que se refere à ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO;

Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira 
responsabilidade, podendo o IBEG, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo 
de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do Concurso Público podendo 
adotar medidas legais contra minha pessoa, inclusive as de natureza criminal.

Assinatura do Declarante
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ERRATA
Publicação Nº 68852

ERRATA

No Resumo RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 045/2016, publicado no 
DOM - ES, na data de 15.12.2016, edição n.º 657.

Onde se lê:

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 045/2015

Contrato nº. 045/2015

Leia-se:

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 045/2016

Contrato nº. 045/2016

Viana/ES, 22 de dezembro de 2016.

Gilson Daniel Batista.

Prefeito de Viana

ERRATA - EDITAL 002/2016 PROCESSO SELETIVO
Publicação Nº 68854

ERRATA

Retificação do item 6.2.2, referente ao Edital Nº 002/2016 
- Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado de 
Profissionais da Área da Educação, Auxiliar de Creche e 
Nutrição do Município Viana.

Onde se lê:

6.2.2 – Para os cargos do magistério, qualificação profis-
sional por meio de apresentação de até 09 (nove) títulos 
na área da educação para profissionais do magistério, con-
forme discriminado no Anexo II, EMITIDOS por Instituição 
de Ensino regulamentada pelo Sistema Oficial de Ensino, 
sendo: Categoria I, até 02 (dois) títulos, sendo 01 (um) de 
cada; na Categoria II, até 02(dois) títulos, podendo ser 01 
(um) de cada; na Categoria III, até 03 (três) títulos;

Leia-se:

6.2.2 – Para os cargos do magistério, qualificação profis-
sional por meio de apresentação de até 07 (sete) títulos 
na área da educação para profissionais do magistério, con-
forme discriminado no Anexo II, EMITIDOS por Instituição 
de Ensino regulamentada pelo Sistema Oficial de Ensino, 
sendo: Categoria I, até 02 (dois) títulos, sendo 01 (um) de 
cada; na Categoria II, até 02 (dois) títulos, sendo 01 (um) 
de cada; na Categoria III, até 03 (três) títulos sendo 01 
(um) de cada;

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

Viana, 22 de Dezembro de 2016.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração desta Prefeitura.

TORNAR SEM EFEITO 
Publicação Nº 68851

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO RESUMO 
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

020/2016

A Prefeitura de Viana-ES, torna público para conhecimen-
to dos interessados que decidiu TORNAR SEM EFEITO 
a Publicação do resumo do Contrato de Prestação de 
Serviços nº. 020/2016, processo nº. 4211/2016.

Data da Circulação: 20/05/2016. Edição nº. 515 .

Viana/ES, 22 de dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL
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